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1     E4/57-1(1) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Minha Senhora 

Permita-me V. Ex.ª que primeiro lhe peça desculpa de lhe escrever esta carta que 

encerra muitas esperanças, mas que antes de tudo foi escrita com o imenso respeito que V. 

Ex.ª me merece. O combinar de algumas ocorrências, talvez fortuitas, mas que me pareceram 

lisonjeiras ao amor que V. Ex.ª me inspirava, como as últimas palavras que me dirigiu na noite 

de domingo, colocaram-me num estado de incerteza impossível de suportar. Riu-se V. Ex.ª 

mais de uma vez, quando lhe eu falei nos meus sofrimentos: sob minha palavra de honra lhe 

declaro que foram inúmeras as dores por que ontem passei, recordando-me da constante ironia 

com que V. Ex.ª me falava, e da maneira glacial e indiferente com que se despedira de mim. O 

que me custou passar o dia de ontem sem a ver, também só eu e Deus sabemos. Não pode V. 

Ex.ª avaliar, se me não ama, a crueldade destas dores, mas ao menos não se ria de minha 

franca e ingénua confissão. 

É a primeira vez que digo a uma Senhora que a amo, porque é a primeira vez que o 

sinto; - não queira V. Ex.ª matar-me a alma, agora que ela começava a nascer para a 

felicidade. Deve ter já provas bastantes da seriedade do meu afecto para responder com ironias 

ou gracejos, ao que da minha parte é apenas confissão do mais puro e sincero sentimento. 

Nada tenho, minha Senhora, além de alguma inteligência e de bastante vontade de 

trabalhar. Se o amor de V. Ex.ª me animar, sinto que poderei vir a ser alguma coisa neste 

mundo em que o trabalho tudo vence. É a felicidade que lhe peço: - é a certeza de que 

enquanto eu me afadigo, alguém pede a Deus pelo meu nome, alguém abençoa o trabalho com 

que eu pretendo ganhar por minhas mãos uma posição na Sociedade. O trabalho, assim, é 

antes uma recompensa que uma fadiga. A vida é assim uma Primavera em que o homem vence 

os mais duros obstáculos, sempre alumiado e aquecido pelos esplendores dum céu sem 

nuvens. 

Viver sem amar, vejo agora que não vale a pena. O que eu passei esta noite olhando 

para o retrato de V. Ex.ª e lembrando-me que não seria correspondido no amor que é já agora 
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o meu único pensamento, não lhe direi eu agora. V. Ex.ª. talvez imagine que estou aqui 

fazendo um romance de imaginação, como já uma vez me disse. É que, com efeito, há na vida 

do coração de cada homem um romance destes; - mas romance tão verdadeiro que às vezes o 

coração acaba com ele: e o homem continua a vegetar, não a viver. Porque não há-de V. Ex.ª 

acreditar, pois, nas minhas palavras? Porque não há-de acreditar num amor que é para mim 

hoje a mais santa religião da terra? Permitirá a providência que V. Ex.ª inspire um sentimento 

como o meu, sem que V. Ex.ª o partilhe também? - Serão destinadas, criaturas que parece 

haverem baixado do Céu, a semear na terra, um inferno em cada coração? Para que parecem, 

seus olhos, fazer promessas que as suas palavras desmentem? Desculpe-me a inconveniência 

talvez do que lhe digo nesta carta. É que eu tinha imenso que lhe dizer e não sei o que fazer. 

Tinha que lhe contar a minha vida desde que a vi, tinha que lhe dizer muitas [palavras] 

que, apesar de santas e justas V. Ex.ª talvez achasse ridículas. 

Não me atrevo a supor que me responda, se o fizesse bastaria deitar a carta no correio 

com o meu nome e sem direcção. Pedia-lhe só que, se o meu amor tem um eco no coração de 

V. Ex.ª, eu a veja hoje, às 3 1/2 da tarde, na janela donde se avista o Largo de Camões. Jaime 

Batalha Reis 
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2           E4/57-1 (2) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Minha Senhora 

A carta que acompanha esta foi escrita ontem imaginando eu que estivesse V. Ex.ª no 

Largo de Quintela. Como, porém, não sucedeu assim, não me foi possível fazer-lha entregar. 

Um dia declarei-lhe que tinha sido muito feliz na véspera porque a tinha visto durante 

muito tempo à sua janela. O resultado desta declaração foi que num dia quase a não vi. Apenas 

se descerrava um pouco a janelinha verde de modo que eu não podia ver a pessoa que se 

escondia atrás. Parecia V. Ex.ª zangar-se de eu ter sido feliz, e não quis, nesse dia, dar-me 

igual prazer. Não se zangue hoje por eu lhe dizer que gozei ontem muito, podendo vê-la na 

Rua do Arsenal. Não se zangue e, sobretudo, não me prive hoje de a ver, fechando o templo, e 

escondendo a divindade a um devoto tão fervoroso como eu. Estive ontem na repetição do 

Concerto da Assembleia, e se sempre a recordação de V. Ex.ª me acompanha hoje, ontem mais 

que nunca me esteve presente. Foi na noite desse Concerto que eu pude, pela primeira vez, 

falar-lhe. Foi nessa noite que, talvez apenas com a minha imaginação, - eu forjei das frases ora 

cruéis, ora animadoras que V. Ex.ª me dirigiu, muitas esperanças e muitas ambições. Foi isto 

que ontem me veio ao espírito, ouvindo uma música que para mim apenas era um quadro que 

emoldurava a formosíssima recordação de V. Ex.ª. Até já - sim? Jaime Batalha Reis 
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3           E4/57-1 (3) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Minha Senhora 

Nos poucos e rápidos momentos em que ontem falei com V. Ex.ª não pude pedir-lhe 

uma resposta verbal das cartas que lhe tenho escrito. Assustava-me todas as vezes que me 

dispunha a fazê-lo, o imaginar que V. Ex.ª, como sempre costuma, daria com o espírito uma 

resposta que eu só queria dada pelo coração. Temi provocar uma daquelas frases irónicas e 

glaciais que tanto mal me fazem e que V. Ex.ª me prodigaliza sem piedade. O que posso 

asseverar-lhe, é que é muito custoso quando se está junto a uma Senhora que se ama, o falar 

no tempo, na chuva, nas animações da soirée... que quer porém (peço-lhe que não faça espírito 

sobre este pobre que quer), que quer porém que eu faça se, a cada palavra que eu solto mais 

íntima e mais verdadeira, responde V. Ex.ª com alguma coisa que me faz sofrer. Eu sei que V. 

Ex.ª me acusa de exagero. É possível que eu seja exagerado no que digo, mas é porque sou 

exagerado no que sinto. E como posso eu mostrar uma frieza ou uma moderação que me não 

dão nem o meu temperamento, nem a minha organização, nem a índole do meu espírito? 

Compreendo eu que se censure de exagerado o que finge uma ardência e um entusiasmo que 

realmente não sente. Ao que porém sentindo um afecto com grande intensidade, o manifesta 

com entusiasmo, não há censura a fazer. 

Eu sou assim feito: ou me há-de ser indiferente uma qualquer pessoa ou hei-de adorá-

la. Preferia V. Ex.ª que em lugar de eu lhe tributar essa adoração, lhe dedicasse um amor frio, 

calculado e banal? Não me parece que tenha razão. Acredite na franqueza e espontaneidade do 

meu carácter, e não me aplique a mim, o que me tem dito dos demais homens, julgando que 

todos namoram por mero passatempo. Eu nunca o fiz: faço-o apenas por verdadeira paixão. Se 

V. Ex.ª me amasse, sei eu que o seu coração havia de argumentar em meu favor - sem isso, sei 

também, que não tenho meio algum de me fazer acreditar. 

Vou agora passar pelo menos oito imensos dias sem lhe falar. Desde já lhe peço 

licença para lhe escrever durante eles. Darei o meu coração a quem de direito lhe pertence, 

ainda que não receba outro em troca. 
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Como esses dias passariam relativamente rápidos, se após eles eu tivesse a ventura de 

encontrar uma simpatia que respondesse à minha! Creio, porém, que só no fim de dez anos 

gastos em provar a V. Ex.ª o meu amor, conseguirei obter uma palavra animadora. 

Desculpe-me V. Ex.ª o que vou dizer-lhe mas, às vezes, vendo os brilhantes dotes do 

seu espírito, e observando o como a sua inteligência vence todas as dificuldades de um diálogo 

de espírito, eu penso se, na sua alma, o espírito tiraria todo o lugar ao coração, e se a 

inteligência, crescendo e desenvolvendo-se, não tiraria todo o valor ao sentimento. Depois 

quando alguma vez - rápidos mas divinos momentos - os seus olhares encontram os meus, 

cuido (não me roube esta ilusão, se o é), cuido ver esse sentimento mais vivo e inspirador que 

em pessoa alguma, e penso que talvez, apesar de mascarado por uma camada de neve, não 

deixe o coração de pulsar com vida e paixão. 

O dia está chuvoso: mas não chega a chuva à Madona quando ela deixa emoldurar a 

sua admirável fronte na janelinha tão próxima do Céu, de que ontem falei. Vê-la-ei aí hoje? 

Jaime Batalha Reis 
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4           E4/57-1 (4) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Minha Senhora 

Acabo de passar a pior meia hora de toda a minha vida. Peço-lhe que me escute por 

esta última vez. Serei o mais breve que puder. Depois de ver V. Ex.ª todos os dias nas suas 

janelas, olhando-me e mudando de lugar quando eu mudava de rua, julguei ofender a V. Ex.ª 

imaginando que me não teria afeição. Faria e faço bastante justiça ao carácter e seriedade de 

V. Ex.ª para não supor que tudo isso fizesse por uma pessoa com quem não simpatizasse 

muito. Como explicar, porém, o não responder às minhas cartas agora que tem mil provas, que 

conheceu que não é da minha parte um namoro banal? Como explicar sobretudo o não perder 

V. Ex.ª, aos Domingos, nenhuma ocasião de dizer tudo que sabe me deve mortificar, 

mostrando, sempre que fala comigo, uma frieza imensa? 

O estado assim quase de dúvida em que me achava era insuportável. Comecei a lutar 

comigo mesmo. Tentei ver - confesso-lho agora que nada consegui - tentei ver se podia vencer 

este amor e apagá-lo no peito. Tenho muitas vezes passado noites e dias a estudar um assunto, 

vencendo a minha força de vontade o sono, os desejos de me divertir, e os aborrecimentos do 

trabalho. Juro-lhe, porém, que nunca precisei de tão grande esforço e duma luta tão dolorosa 

como a que agora tive para deixar de a ver dois dias. Ria-se quanto quiser - ria-se que eu sei 

que se há-de rir muito desta carta - mas deixe que eu lhe confesse tudo o que penso. Por mais 

duma vez, quando eu queria apagar pelo estudo, a sua imagem, e quando com grande força de 

vontade eu procurava pensar nos mais diversos assuntos, passava-me por diante dos olhos essa 

visão de felicidade que eu tinha visto no futuro, evocada pela sua figura e...( ria-se agora 

muito) e chorava! É possível ver assim desfazer tudo que se espera na vida, é comum nesta 

existência amaldiçoada onde não há Deus nem providência, nem bondade, é comum o 

desaparecerem todas as miragens em que se funda a ventura. É tudo isto naturalíssimo; - a 

mim, porém, como pela primeira vez, agora tinha um ideal que adorava, também pela vez 

primeira me doeu o ver que ele arredava de mim o olhar. Dois dias passei eu assim, dois dias 

em que V. Ex.ª não acreditou e de que se tem agora rido muito. O que sei é que agora vi que 
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exagero o dizer-lhe que o que me inspira não é simpatia, nem amor, é uma paixão. (Não deixe 

de rir também desta frase). No fim de dois dias, não pude lutar mais - fui vê-la. Vê-la e vi[-a] 

com efeito aparecer para me fechar a janela e para nunca mais me aparecer. Então passei o tal 

quarto de hora pior ainda que os dois dias. Quarto de hora de ansiedade, vendo dessa vez 

completamente desmoronado o edifício da minha felicidade. Por fim, deixei o banco onde 

tantas vezes me considerara feliz e vim escrever-lhe esta carta, cuja letra não sei se perceberá e 

cujas ideias são, talvez, sem nexo ao que eu tinha no espírito. Há uma causa só que não posso 

aqui pôr porque não cabe em frases. É o que eu sofro. Entendamo-nos, porém: se com efeito 

V. Ex.ª não tem por mim a simpatia que parecia indicar o seu procedimento quando eu estava 

no Largo do Camões e V. Ex.ª à sua janela - nada poupe para mo dar a conhecer. O amor 

nasce espontâneo, não se faz. Se assim é, imagine como serei infeliz, mas conhece que é 

forçoso que o seja. - Só lhe peço, nesse caso, uma coisa. Sabe a minha morada - (Travessa do 

Guarda-mor, nº 19). Mande-me aí pelo correio, ou por alguém, as minhas cartas. A não ser 

que queira ficar, para se rir com as suas amigas, com esses documentos dum amor que V. Ex.ª 

deve julgar bem ridículo. No caso contrário, se (esperança que começa a abandonar-me) são 

isto apenas nuvens desse Céu azul em que mais tarde eu deva habitar - compadeça-se do que 

tenho sofrido e faça com que de tarde a veja por muito tempo à sua janela. Jaime Batalha Reis. 
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5           E4/57-1(1) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

É uma luta porque todos os dias passo quando as horas correm rápidas a vê-la, é a que 

comigo mesmo se trava quando tenho de abandonar o banco do Largo de Camões. Instado por 

alguma coisa que tenha a fazer, consigo, depois de um certo espaço de tempo, arrancar-me de 

lá, para muitas vezes, como agora, vir para o primeiro sítio em que se me depara pena e papel 

- continuar a pensar em si, escrevendo-lhe. Nem posso agora, depois que a conheço, 

abandonar do pensamento a sua imagem que eu deixei na Rua das Flores há pouco, mas que 

agora, que estou só com o meu espírito, encontro de novo. 

A Madona lá esteve hoje na janela que é para mim um altar. E, se um Rafael ou um 

Murillo podiam reproduzi-la menos bela e menos divina nas suas telas imortais, o que nenhum 

deles podia era amá-la, era adorá-la com a paixão e com o enlevo com que faço dela o meu 

Deus e a minha vida. 

Enfim, é forçoso que já que deixei de vê-la, deixe também de escrever-lhe. 

Até à tarde, - ontem também ouvi a sua voz... Mas em tão poucas palavras! Jaime 

Batalha Reis 
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6           E4/57-1(5) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Minha Senhora 

Passei uma grande parte do dia de ontem percorrendo a cidade de Lisboa sem 

conseguir vê-la. Hoje tenho sido mais feliz. Não se zangue desta última declaração - não é 

verdade? Dizem-me todos que o dia tem estado sombrio e feio. Para mim nunca o sol de 

Primavera iluminou com mais esplendores um dia e um Céu, do que hoje o tem feito a vista de 

V. Ex.ª. A alegria não está nos espectáculos da natureza, nem tão pouco a poesia aí se 

encontra. O homem é que tem tudo isso na sua alma, é ele que ilumina a natureza e que a faz 

cantar todos os hinos. Quando uma vez o homem ama e espera nesse amor, então não há voz 

melodiosa, nem canto sublime que ele não julgue ouvir. Nem há no mundo paisagem triste ou 

firmamento sombrio que lhe não sorria e lhe não cante. Foi o que me sucedeu hoje, em que as 

nuvens que toldavam o Céu me pareciam brancas asas de espíritos celeste, e o vento que 

soprava nas ramas das árvores semelhava um gorjear de pássaros namorados. E tudo isto, 

afinal, porquê? Porque V. Ex.ª estava à sua janela - porque eu podia, contemplando-a, 

imaginar que me dirigia um olhar de simpatia. Já sei que a não vejo na Rua do Arsenal em 

casa das Castelo Branco. Ao menos poderei passar a noite vendo os lugares onde já a ouvi 

falar e tudo me avivará e dará mais vulto à sua recordação. Ainda conto vê-la esta tarde. 

Enganar-me-ei? É notável que quanto mais rico é o que um homem tem a dizer, mais pobre e 

sem sabor lhe sai a frase. As minhas cartas devem tê-la aborrecido muito e, todavia, vai nelas 

toda a minha alma. Jaime B.R. 



 10 
 

7          E4/57-1 (6) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

É quase uma hora da noite quando lhe escrevo esta carta. O isolamento é agora para 

mim o mais povoado campo do mundo. Quando todos me julgam só, eu povoo a minha 

solidão com a sua imagem, e não invejo a mais animada festa. Permita-me que converse hoje 

consigo mais de espaço. Quero contar-lhe o estado em que se achava o meu espírito quando a 

conheci, para que melhor aprecie, se alguma dúvida lhe resta, quão poderosa foi para mim o 

nascer desta simpatia acordada exactamente quando eu me aborrecia duma existência árida e 

só, despovoada de esperanças e de ambições, sem um futuro em que se me mostrasse a 

felicidade, sem um presente que me animasse a trabalhar. Eu disse-lhe uma vez que era 

naturalmente alegre, mas essa alegria era frequentes vezes atravessada por horas de negra e 

intensa melancolia. Quando aos vinte anos se sente no peito um coração cheio de vida, sem 

que no pensamento haja uma afeição que regule o ritmo do seu palpitar, quando neste concerto 

de afectos que enche a sociedade, o homem não houve melodia alguma que lhe seja dirigida, 

quando a poesia que existe em todas as almas não acha ele nos espíritos alheios quando, numa 

palavra, a mocidade que significa primavera, não simboliza, ao mesmo tempo, amor - então, o 

homem pergunta um dia a si para que trabalhar sem esperanças de um futuro risonho, para que 

traçar e edificar pedra a pedra um monumento, muitas vezes imenso, se ele não deve um dia 

abrigar esse termo santo em que o homem costuma encontrar a última forma da sua felicidade: 

a família, e um ente santo entre todos, único anjo que abre as portas do único paraíso real: a 

esposa. Quando o homem põe assim ante a sua inteligência este problema, e consultando o seu 

coração não acha nele o menor sentimento de amor, esse homem começa a aborrecer a vida e a 

não achar fito nem aos seus trabalhos nem às suas ambições. Eu que agora a conheço, tinha na 

alma, latentes, um mundo de vida e de amor, entristecia não achando objecto nem às minhas 

aspirações, nem às energias do meu coração feito para trabalhar e para progredir. Foi então 

que eu vi a V. Ex.ª. E quando conheci que era dessas impressões que avassalam uma 

existência inteira a que eu recebia de V. Ex.ª, tive porém uma reacção fácil de explicar, tive, 

repito, medo de mim mesmo. A minha existência fora até então árida, só, sem afeições, sem 
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profundas simpatias, mas independente, mas livre de influências e desses mil pequenos 

desgostos que agora o sei, vêm de envolta com muita hora inefável para o que um dia se 

lembrou de amar. Por isso eu, que nunca pude brincar com este sentimento que conheci como 

era sério em mim o seu aparecer, comecei a fugir de V. Ex.ª Via-a entrar no Passeio e às vezes 

fugia de lá. Depois, no meio do caminho parava, travava comigo mesmo uma luta e voltava 

por fim, envergonhado da minha fraqueza. Voltava sempre, e sempre esquecia vendo-a, que 

poderia não ser feliz amando-a; e quando verdadeiramente me convenci de que estava 

definitivamente escrito no livro do destino o romance sério de toda a minha vida, foi com o 

maior prazer que eu abdiquei desta independência que tão cara me era, para lhe pedir me 

animasse com a sua simpatia e me não desse uma liberdade que já para nada me serviria. E 

riu-se a primeira vez que eu lhe falei nos meus sofrimentos! 

Depois destas lutas todas tive ainda outras piores, mais angustiosas e mais demoradas, 

saber se o meu afecto era correspondido. Avistar pela primeira vez a felicidade na vida e vê-la 

fugir como miragem ilusória! Imagine que horror! Quando a vida um dia nos amanhece 

recamada de flores, quando o ar palpita de harmonias, quando a esperança nos diz: trabalha 

que é certa a paga - ver morrer e acabar tudo isto! Não queira que assim seja. Jaime B.R. 
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8           E4/57-3 (2) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Como tenho tido o prazer de a ver até agora, três horas da tarde, não pude ainda enviar-

lhe a carta que acompanha esta e que eu tinha escrito esta manhã. Só agora tive coragem para 

me arrancar daquele banco do Largo de Camões que constitui hoje, para mim, um dos mais 

belos lugares da terra. 

Acresce que está doente o meu amigo Caetano Luz e não sabendo dele ainda hoje 

como ontem, vai a amizade roubar-me o amor. É breve, porém, esse roubo e conto que, 

quando V. Ex.ª acabar de ler esta carta já eu esteja no meu banquinho, esperando-a. 

Tem tudo concorrido hoje para que a tal janelinha se me tenha tornado esplêndida. A 

portinha verde abriu-se francamente desta vez, e em redor de V. Ex.ª voavam, gorjeando, 

algumas andorinhas. O amor é a Primavera das almas, e as andorinhas são as núncias da 

estação das flores. Não será isto simbólico para mim? Perguntou-me V. Ex.ª de que 

arquitectura era a sua janela: para mim não há curvas góticas ou floridos manuelinos que 

valham aquela pequena janelinha, quando o seu rosto aparece entre os umbrais, e quando eu, 

talvez por um excesso de imaginação - cuido que V. Ex.ª me olha com uma expressão que 

ilumina o dia mais sombrio, e esclarece o mais celeste firmamento. Por acaso soube que tinha 

ontem estado, à tarde, no Passeio. Porque não vai lá hoje? Jaime B.R. 
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9           E4/57-2 (2) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Não foi ontem ao Passeio, mas não perdi na troca. Quando, sentado no Largo de 

Camões a via à sua janela dizia eu sempre comigo: se pudesse falar-lhe! Ou ao menos se 

pudesse ouvir-lhe a voz! Ontem tive essa fortuna. Quando ao anoitecer me coloquei na escada 

do prédio fronteiro às suas janelas, ouvi distintamente falar em não sei que jardim onde havia 

lírios, jacintos, lilás, violetas dobradas e uma magnífica roseira de toucar. 

Não escutava o som da sua voz desde Domingo. Fazia-me tanta falta, essa, para mim, a 

melhor das músicas! Não imagina a alegria que me causou uma coisa que talvez lhe pareça 

insignificante mas, que para mim é, já vi, importantíssima. Ver uma pessoa é muito já, e 

escuso de lhe dizer pela centésima vez o prazer imenso que me prende ao sítio em que me 

acho quando daí posso contemplá-la. Mas ouvir uma voz é quase sentir uma alma e as 

palavras suaves e melodiosas parece que nos beijam os ouvidos e nos afagam o espírito. 

Confesso-lhe francamente que eu mesmo não esperava que o ouvir as suas palavras tão 

inesperadamente me causasse uma tão forte sensação. Peço-lhe que fale hoje também com as 

suas vizinhas, e que me permita o escutá-la. E amanhã? Não irá ao Passeio antes de ir para 

casa da sua Mana Adelaide? Aos Domingos de dia, vejo-a tão pouco! Depois, estando na Rua 

do Arsenal sabe que há as Castelos Brancos que hão-de ver se eu passo, se não passo, se V. 

Ex.ª chega à janela, se não chega. No Passeio era o único meio de eu a ver sem ninguém poder 

reparar nisso. Ainda me lembro daquele Domingo da Estrela - menos do tal Domingo da 

sombrinha que tanto me fez sofrer. Amanhã à noite vejo-a em casa das Castelo Branco, não é 

verdade? 

O meu amigo [Caetano] Luz está com uma angina, por isso ontem me demorei tanto; 

hoje também esse motivo fará com que a veja menos tempo do que desejo. Jaime B.R. 
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10           E4/57-2 (3) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Deixe-me escrever-lhe agora que chego da Rua do Arsenal onde como lhe tinha dito 

fui passar a noite. Jogaram as outras pessoas ao voltarete, eu estive vendo. E todavia estive 

perfeitamente entretido: lembrava-me de si. Desde que a conheço não há para mim um só 

instante de aborrecimento. Tenho no meu espírito a sua imagem, e a pensar nela infloro todas 

as horas da minha vida. Não há solidão que eu não povoe nem multidão que eu não esqueça: 

tão povoada está hoje, naturalmente, a minha alma, tão superior a tudo é para mim o seu 

recordar. Assim eles julgavam-se entretidos jogando o voltarete, e eu jogava pensando em V. 

Ex.ª, o meu destino e o meu futuro. Durante toda a noite fizeram várias alusões mais ou menos 

disfarçadas à minha simpatia por V. Ex.ª, e em todas elas lamentaram o eu não ser 

correspondido. Veja como V. Ex.ª me tem feito alvo da comiseração de tanta gente! Depois 

como a posição de amante desprezado tem sobre si, aos olhos do mundo, um grande ridículo, 

muitas das tais alusões vinham acompanhadas de sorrisos e ditos espirituosos. Escuso de 

dizer-lhe que pouca impressão me fez tudo isto. Animava-me a esperança de que mais feliz 

seria do que eles imaginavam: perdoe-me - e não julgue vaidade, que o não é. 

Disseram também - talvez para ver a impressão que isso me fazia, - que V. Ex.ª não ia 

lá no Domingo próximo. Será isto verdade? Não haverá meio nenhum de vencer os obstáculos 

que se opõem a que vá Domingo à Rua do Arsenal? Seria crudelíssimo deixar-me estar quinze 

dias sem lhe falar, vendo-a sempre de longe! 

Vou agora passar uma grande - para mim frequentíssima - parte da noite a ver o seu 

retrato. Está num grupo de três lindas Irmãs. Parece-me inútil dizer-lhe qual eu acho mais 

formosa. 

Foi nesse grupo que a vi pela primeira vez. Entrei num fotógrafo e percorrendo um 

álbum vi nele o seu retrato. Entrara alegre e indiferente. Quando saí, ia triste e pensativo. 

Passara muito tempo a contemplar o formoso grupo e trazia no pensamento impresso as 

feições da mais bela fisionomia dele. 
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Porque seria isto? Não tinha eu visto tanto retrato? Não havia mesmo no tal álbum 

mais caras formosas? É que o coração tem a sua hora de acordar e, para mim, tinha chegado 

esse momento. Saí da Fotografia e fui ao Passeio Público. Singular coincidência. O original do 

retrato estava lá. V. Ex.ª que eu não conhecia, em quem eu nunca tinha reparado, aparecia-me 

fazendo em mim profunda impressão, duas vezes no mesmo dia, como se a Providência 

quisesse completar a sensação, gravar por duas vezes a mesma palavra no meu peito. 

E eu que tinha, talvez, passado mais duma vez indiferente por junto de V. Ex.ª sentia, 

nesse dia, alvoraçar-se-me o espírito ao contemplá-la. Dias depois pertencia-me um dos tais 

retratos e nunca mais me deixava. Agora é junto dele, é olhando-o a miúdo que eu escrevo esta 

carta. 

Quisera eu que V. Ex.ª, que tantas dúvidas tem sobre a realidade da minha simpatia, 

pudesse ver como eu passo esta noite na mais ingénua e elevada adoração. Às vezes, em 

resultado da posição da cabeça de V. Ex.ª no retrato, parece que os seus olhos se fixam em 

mim - é então que eu sonho na felicidade. Jaime B.R. 

 



 16 
 

11           E4/57-2 (4) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Castigou-me Deus ou V. Ex.ª que o mesmo é para mim, quando eu me queixei de a ver 

muito pouco aos Domingos. Ontem, creio que nem a vi. Quando de manhã passei pela Rua 

das Flores, divisei apenas um vulto que com a minha fraca vista não pude reconhecer. Depois 

em vão esperei, sentado no Largo de Camões, em vão passei e tornei a passar pela Rua do 

Alecrim, nada mais vi. Apenas, às vezes, com imensos intervalos, me aparecia uma cabeça 

que eu não podia reconhecer, espreitando-me por um vidro quebrado. 

Não esteve V. Ex.ª em casa? Se esteve para que animar-me num dia permitindo-me 

que a veja, e deixar-me nos outros desapontado? Ainda duvida da sinceridade da minha 

simpatia? Ainda teme que eu seja um namorado fútil? Ainda descrê da sinceridade do meu 

afecto? Estive depois por três vezes no Passeio Público, passei outras muitas pela Rua do 

Arsenal, a pé, e numa carruagem fechada, para que ninguém reparasse nas minhas repetidas 

passagens. Quando me dirigia pela quarta vez ao Passeio, pareceu-me vê-la com dois de seus 

Manos - ia eu numa carruagem, - apeei-me e segui-a até à Rua do Arsenal. - Soube-o depois - 

era a sua Mana Adelaide. 

À noite, em vão esperei em casa das Castelos Brancos. Tive apenas aí o prazer de 

conhecer pessoalmente o seu Mano Demétrio.  

Depois de um dia de tanto sofrimento, porque sob minha palavra lhe assevero que 

sofri, quererá V. Ex.ª deixar-me hoje sem compensação? Não permitirá que eu esqueça, 

vendo-a hoje, os contratempos de ontem? Sonhar toda uma semana com um dia, imaginar nele 

mil felicidades, julgar que a veria muito de dia, que lhe falaria à noite... e no fim, nada - tudo 

decepções! A ansiedade com que espero vê-la prova-me que a sua vista me fará esquecer tudo 

o que padeci ontem. - As sombras da noite fogem todas perante a aurora. Jaime B.R. 
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12          E4/57-2 (5) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Esta carta é começada às dez e meia da noite. Não sei se deva agradecer-lhe o dia de 

hoje: lembro-me sempre com temor da ironia - do quase escárnio - com que um dia me 

perguntou porque dizia eu ter sido feliz. Enfim, deixe que lhe diga o que penso com toda a 

franqueza - o que penso, ou antes o que me dá felicidade pensando-o: prendo-me eu a estas 

ideias como muitas vezes procuramos permanecer adormecidos para que nos delicie algum 

agradável sonho. 

Julgo, pois, que o que eu leio nos seus olhos é a verdade da sua alma e do seu sentir. 

Ora os seus olhares, quando V. Ex.ª sabe que eu não posso dizer-lhe que sou feliz, falam sem 

máscara e, pelo menos com bondade. Os olhos são, efectivamente, os que reduzem a 

manifestação externa o que o sentimento canta na alma. Com os olhos não é possível fazer 

espírito. É a razão por que eu sou feliz quando V. Ex.ª me olha, e sofro às vezes quando V. 

Ex.ª me fala. É por isso também, que eu agradeço a V. Ex.ª o dia de hoje, porque este 

agradecimento há-de ser lido em ocasião em que não esteja presente, não tendo meio de me 

desesperar com um seu dito de espírito. 

E bem mereço eu ter muitas e muitas ocasiões de ver agora a V. Ex.ª para pagar aquele 

horrível Domingo próximo passado, em que tanto passeei as ruas de Lisboa, sem resultado 

algum. 
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13           E4/57-2 (6) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Estive ontem verdadeiramente alucinado durante algumas horas. Julguei que tudo tinha 

acabado, e vi então quanto esta ideia tinha para mim de dolorosa. 

Foi ontem que avaliei, em toda a sua grandeza, o afecto que lhe tinha, quando vi a dor 

que me deixava o não ser ele correspondido. Escrevi-lhe nem me lembro o quê, ininteligível 

deveria ser - tal era o estado do meu espírito e a convulsão nervosa em que eu estava. Depois 

comecei a vaguear em roda da sua casa, sem poder aceitar a ideia de que não mais a veria 

olhar-me da sua janela. Por mais de uma vez, doido de dor, por ver confirmado esse pensar 

pela sua ausência, me afastava... para de novo voltar a pedir com os meus olhos, muitas vezes 

turvos de lágrimas que a custo sustinha, que me aparecesse como dantes. Enfim, quase à 

noitinha, pude vê-la chegar à sua janela. Foi durante pouco tempo, apesar de mais de uma vez, 

é verdade, mas na minha idade a esperança não precisa de muito para florescer - à mais 

pequena tábua que eu vejo no Oceano da vida, me agarro em ocasião de tempestade. - Custa 

muito a convencer aos vinte anos que não haja felicidade na vida. 

Assim, eu alimento hoje uma pequena esperança. Aumente-ma deixando que a veja 

como dantes, aumente-ma que bem o merece um dia de ansiedades, de dúvidas e de tormentos 

como o de ontem, bem merece ser pago por outro dia de serena felicidade. 

Já vê por tudo o que se tem passado, que o que noutro poderia ser taxado de exagero, 

em mim é apenas natural - natural a um carácter infelizmente ardente e uma natureza duma 

extraordinária sensibilidade nervosa. É uma desgraça para mim este carácter que com tanta 

intensidade me faz sofrer, mas dá ele, em compensação aos meus afectos uma franqueza, uma 

força e uma realidade imensa. Jaime B.R. 
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14           E4/57-3 (1) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Está doente pelo que me pareceu. Apressei-me a retirar-me porque não queria que 

apanhasse sol e vento que tão maus estão e tanto mal lhe podem fazer. Vi-a e já não é pouco. 

Ficou-me, todavia, muito cuidado sobre se sofreria muito, se seria doença de cuidado, enfim, 

inquietou-me a ideia de que talvez ficasse mais do que o dia de hoje privado de a ver e de 

saber notícias suas. Como, pois, não posso vê-la, vou falar-lhe. E deixe-me antes de mais falar 

numa pequena história que não queria contar-lhe, que não devia mesmo contar-lhe, mas a que 

sou agora obrigado, pelas circunstâncias, confiando eu todavia na sua descrição o não dizer a 

ninguém, sobretudo à pessoa de quem eu soube o que se segue. Eu sei que falando a meu 

respeito, V. Ex.ª disse a alguém que o que eu queria era apanhar-lhe uma carta para a ir ler no 

primeiro botequim onde me achasse. 

Eu nunca tinha querido dizer-lhe nada a este respeito porque, embora V. Ex.ª me 

conhecesse muito pouco quando o disse, a mim me custava que a meu respeito tivesse feito 

um tão triste juízo. Supor-me capaz de fazer o que disse era julgar-me um infame indigno. 

Tinha eu, pois, prometido a mim mesmo nunca lhe falar, em resposta às minhas cartas, 

deixando que o tempo e os meus actos a convencessem que tratava com um cavalheiro. 

Agora, porém, que tenho de passar o dia de hoje talvez o de amanhã, sem a ver, mais 

ainda, sem saber novas da sua saúde, atrevo-me a pedir-lhe não digo já uma carta porque não 

sei, infelizmente, até que ponto duvidará ainda da minha honra e da minha seriedade, mas ao 

menos um bocado de papel que diga: estou melhor, estou na mesma, etc. Não lhe mereço eu 

ainda bastante confiança para isto? 

Se eu lhe tivesse já merecido uma prova de simpatia, se eu além de recordações no 

pensamento, possuísse cartas suas, passaria hoje, que não posso vê-la, a ler essas cartas. Nem 

essa consolação me resta! 

Deve ser tão agradável o poder, na ausência, ler os pensamentos da pessoa que se 

adora! Ouvir como que o eco das palavras proferidas de mansinho e seguir, no ondear das 

linhas, como que o palpitar do coração que as ditou! É prazer que eu imagino mas que não 
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conheço. Depois, como me não responde às minhas cartas, começo eu a imaginar que a 

maçarei com as que lhe escrevo, que lhe parecerão longas, enfim, se lhe é agradável que eu lhe 

escreva, ou lhe seria antes mais que eu me calasse. Se porém me imagina tão pouco homem de 

bem que faça aquilo de que ao princípio me julgou capaz, eu esperarei, com bastantes 

angústias, porém, que o meu procedimento traga no fim de tempos, essa confiança. À tarde 

poderei passar a vê-la, ao menos por dentro dos vidros? Jaime B.R. Travessa do Guarda-Mor, 

nº 19. 
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15           E4/57-3 (4) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Vi-a ontem tão pouco! Não falava havia meses a meu irmão de quem sou amicíssimo 

e, todavia, senti pesar em que a vista dele me privasse da sua presença por tanto tempo. Veja 

V. Ex.ª como é no meu espírito hoje, a sua imagem, a primeira de todas, e como todos os mais 

divertimentos esquecem e morrem diante do que me inspira! 

Tive à noite não sei que palpite que me obrigou, como quase sempre faço, a percorrer 

os teatros de Lisboa. Não a vi no Príncipe Real onde passei também a terça-feira de Entrudo, 

não a vi em D. Maria, onde também nessa noite a havia procurado e, por fim, alguém que 

vinha do Trindade dizendo-me as pessoas que aí se achavam, não citou o nome de V. Ex.ª. 

Sucedeu-me no Príncipe Real uma coisa curiosa. Imagine que havia uma enchente 

completa - de maneira que, não tendo lugar, ao passo que desejava que V. Ex.ª aí estivesse 

para eu a ver, também seria para mim um suplício se, vendo-a, não pudesse conservar-me no 

teatro. Qual seria para mim melhor? Assim não a vi nem um momento. Mas que desespero se 

não pudesse vê-la toda a noite! Para mim, pois, ou a felicidade completa ou nada. Vê que 

estranho carácter é o meu e quanto eu, sendo assim, devo ter sofrido quando recebo de si 

provas de simpatia entremeadas de provas de indiferença? Jaime B.R. 
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16           E4/57-3 (3) 

 

[Lisboa] 

[1868] 

 

Minha Senhora 

Já uma vez me julgou capaz de a andar namorando sabendo que a meu lado ia um 

indivíduo que namorava a sua Mana Cleofe. Não me conhecia então e podia perdoar-lhe. 

Hoje, conhecendo-me, não pode suceder o mesmo. Quando vi o seu olhar a princípio, 

perguntei-lhe, rindo, porque me olhava assim. Depois, de repente, lembrei-me que entre o seu 

sorriso de escárnio e o Farol tinha passado o [Eça de] Queirós, e atravessou-me a ideia que 

tinha V. Ex.ª pensado que eu, combinado com o Queirós, olhara para o Farol e me sorria para 

o Queirós. A sua explicação confirmou-me. Era ainda V. Ex.ª a imaginar que eu auxilio ou 

faço combinações com os indivíduos que fazem a corte a sua Mana. Compreende que há um 

orgulho legítimo que se chama dignidade. Eu não posso, ou melhor, não devo amar uma 

pessoa que me julga capaz de tal. 

Peço-lhe que me esqueça. Há-de encontrar no mundo muitas pessoas com melhores 

qualidades do que eu - quem a amasse tanto, não decerto. 

Mas há uma coisa que nem por um momento quero que alguém me suspeite capaz de 

alguma má acção - é o meu carácter e a minha honra. Jaime Batalha Reis. 
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17           E4/59-4 (8) 

[Turcifal] 

6ª feira [5 Setembro 1868] 

2 horas menos 10 minutos 

 

Estou a uma légua de casa de meu Pai. Vou montar a cavalo. Nunca saí de Lisboa com 

tanta pena. É que nunca aí deixei tanto. Depois que a deixei à sua porta ainda vim para o 

Largo na esperança de a ver e não me enganei. Lembra-se do lindíssimo luar que estava. Havia 

vezes que numa ou noutra noite, depois do baile da Assembleia Portuguesa eu a tinha visto 

chegar à sua janela. Que de angústias, que de aspirações, que de tristezas e que de alegrias de 

então para cá. 

Quando a vi, após breves momentos, fechar a janela da varanda, cuidei que me davam 

no peito uma forte pancada. Só assim posso significar a impressão que recebi, tal foi a saudade 

e dor que me acometeu. Não sou fácil em chorar – então vieram-me as lágrimas aos olhos. 

Mais que nunca conheci, no momento de deixá-la, quanto lhe queria. Que viagem esta. 

Coloquei-me num vagão solitário de 1ª classe e fui durante todo o trânsito do caminho de ferro 

a ver e a beijar o seu retrato. Era remédio que exacerbava o mal. Quanto mais a via mais 

saudades sentia. 

Depois, na diligência, pude arranjar um canto onde me recostei, fechando os olhos – 

até ao sítio em que me acho, após 6 léguas andadas, posso dizer que nem um só momento 

deixei de pensar em si. Parecia para todos que vinha dormitando e vinha ressuscitando uma a 

uma todas as cenas, umas felizes, outras dolorosas, mas todas de suave recordação do nosso 

amor. Por momentos quase me iludia – as ficções tomaram vulto e eu via quase – triste 

despertar. 

Escrevo-lhe à pressa estas frases desligadas. Mas precisava falar-lhe. Não me esqueça. 

Seria agora quase um crime. Que eu tenha a certeza quando à noite contemplar a nossa pálida 

Sirene que ambos os nossos pensamentos se encontram no brilhante astro. 

Não me esqueça, não? 

É um inferno pensar que vou estar tantos dias sem a ver. São quase duas horas. Ah, 

meu querido banco da Praça de Camões! 

Não me esqueça! Não me esqueça. Seu Jaime. 
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18            E4/57-4 (1) 

 

Turcifal 

Sábado, 5 Setembro 1868 

Duas horas da noite 

 

Escrevo-lhe esta carta para só lha mandar amanhã. Sei que vai amanhã, Domingo, ao 

Beato, não estaria em casa quando a carta lá chegasse. 

Estou enfim no Turcifal. 

Quando aqui estive da última vez em Janeiro, não estava alegre, é certo. Era porém 

uma melancolia vaga, quase sem fórmula, nem objecto. Não estava aqui bem, mas não estava 

noutra parte nenhuma. - Era uma tristeza indiferente. A vida que não tinha para mim grande 

peso - quase que já não tinha também grandes dores. Que diferença agora! Há horas de 

melancolia em as vistas, dirigindo-se apenas a uma ideia interior, se fixam vagas no espaço. 

Eu tenho, porém, agora, direcção para onde volte os olhos nas horas de tristeza que são horas 

de saudade. Minha Mãe abraçou-me, chorando, e dizendo que não pensava já ver-me tão cedo, 

e eu não senti, com franqueza lho confesso, o mesmo prazer que costumo, quando vejo meus 

Pais. É que o vê-los custava-me um preço elevadíssimo, que era a sua ausência - é que eu ia 

pagar esta alegria por muitos dias de saudade e de dor, como já o havia pago com bastantes 

horas de pesar. Logo que cheguei à noite desse dia pretextei sono e cansaço da jornada e 

retirei-me ao meu quarto. Aí tirei da minha carteira o seu retrato e fiquei a vê-lo por bastantes 

horas. A vê-lo e a pensar - a pensar e a sentir os olhos húmidos. Haviam passado as duas horas 

da tarde e eu não fora sentar-me no meu banco da Praça de Camões - haviam passado as duas 

horas, e eu não pudera estar até às 5 a vê-la na sua janelinha. - Haviam também passado as 6, 

as 7 e eu não tinha estado no Chiado para a ver passar - haviam dado as 7 e 1/4 e eu não fora 

ao cais de Sodré para a ver caminhar com seu Papá pela Rua do Alecrim acima. O dia, para 

mim, estava em Lisboa, tão cheio da sua presença que a todas as horas me recordo dos sítios 

onde então podia vê-la - se sete léguas nos não separassem. Tudo isto me passou por ante os 

olhos, olhando o seu retrato - retrato que agora mesmo - 11 horas da noite - está diante desta 

carta que lhe escrevo. Depois, eu tenho ligado tanto a minha vida à sua, que a cada passo, mil 

coisas vêem avivar-me já a sua já distintíssima imagem. 



 26 
 

Quiseram hoje que eu cantasse e escolheram a Malinconia e o Non tornó. Imagine 

como estas duas músicas não vieram trazer-me à memória as noites que passamos em casa da 

D. Mariana Castelo Branco. 

De tarde, montei a cavalo e fui passear vagarosamente pela estrada de Lisboa. O 

silêncio é aqui completo - pouco povoado - apenas, de quando em quando, as campainhas de 

algum rebanho ou o monótono ruído dalgum moinho. Era já o cair da noite quando saí, no 

horizonte havia uma claridade cada vez mais mortal. Que tristeza! Que imensa melancolia! 

Como aumenta as tristezas e as saudades esta natureza que parecia calada e morta! A minha 

tristeza foi assim aumentando com toda a influência desta solidão vasta e melancólica, e com 

os pensamentos que me assaltaram. Como se deve ser agora feliz, sendo-se amado - penso eu, 

- e tendo junto a si, a pessoa que se ama! Como se não deve asilar bem a felicidade junto 

destas árvores e destes montes que parecem ter-se calado para não perturbar os que suspiram! 

Se ela aqui estivesse! Este silêncio que agora acho doloroso seria então apenas discreto! Estas 

plantas que agora parecem inclinar-se, tristes e lacrimosas, pareceriam dar-me, cortesmente, os 

parabéns. E voltei para casa triste, mais triste que nunca. Segunda vez haviam passado as duas 

horas, as 6 e 1/2 e as sete e um quarto, sem que eu a visse. Agora, em Lisboa, estava eu 

pensando que apenas vinte e quatro horas faltavam a passar para que eu estivesse consigo no 

Passeio Público. E duvidava, às vezes, até da intensidade do meu amor! Eu amo-a mais do que 

sei e posso dizer-lhe. Amor que me resume toda a vida e toda a existência em si - de maneira 

que se agora tivesse de abandonar a sua recordação, decerto me ficaria na alma um tão grande 

vácuo que nem sentimento, nem inteligência me restariam nela. Ame-me - ame-me, que lho 

mereço. Quero saber se agora que eu estou escrevendo e olhando, por vezes, para o seu retrato, 

não está o original dele esquecido de mim, a pensar alegre noutras coisas! Quem sabe se ao 

receber cartas de algum amigo, não lerei nelas que a viram no Passeio Público, alegre, risonha 

e descuidosa! Oh! é horrível pensar nisto. Perdoe-me. Pensar isto é ofendê-la, não é? Desde o 

momento em que me disse que me amava devo ter em si uma completa confiança. Outra vez 

lho peço, perdoe-me. 

Sabe, porém, o que é verdadeiramente horrível, é estar todo este tempo sem notícias 

suas e sem saber nada de si! 

 Amo-a muito e muito e muito. Passo as horas sem escutar o que me dizem, a repetir 

mentalmente as suas palavras, e quando estou só, digo uma ou duas frases como por 
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brincadeira aí faziam, imitando-a, eu e o Demétrio [Cinatti]. Cada vez, porém, tenho mais 

saudades. Não me esqueça. Jaime. 
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19           E4/57-4 (2) 

 

Turcifal 

Segunda feira, 14 Setembro [1868] 

11 1/2 da manhã 

 

No intervalo da antecedente a esta carta li uma das suas. Diz-me nela que ainda lhe não 

fiz a descrição do segundo sítio de que lhe falei. Vou cumprir o seu desejo. Numa das 

extremidades da quinta que está junto da casa de meu Pai, no Turcifal, há um tanque, situado 

num ponto bastante elevado, donde se descobrem os arredores até uma grande extensão. Logo 

abaixo desse tanque há uns assentos de pedra. Era aí que eu me sentava dantes muitas vezes. 

Em baixo e em frente estende-se um vale em forma de semicírculo, neste ponto rodeado por 

arvoredo e coberto agora de não sei que cultura que o transforma num extenso tapete de 

gazon. Aqui e ali destacam-se algumas oliveiras. Os arvoredos que rodeiam o vale engastam, 

por um lado, uma pequena povoação - a Melroeira - que branqueja por entre a folhagem 

severa ou alegre das oliveiras ou dos choupos, e por outro lado, vão terminar numa mata, 

pequena floresta que veste o alto de uma colina e que estendendo-se, por um lado, até à sua 

base, parece um manto negro colocado negligentemente aos ombros dalgum gigante. Daí até à 

Melroeira, atravessando o fundo do vale, corre um rio estreito e sinuoso cujo curso é de longe 

indicado pelos choupos e salgueiros nas margens. Bem ao fundo, dominando toda a cena, uma 

serra alta, negra, só, sem arvoredo, sem rochas visíveis de longe, apenas coroada por uma 

capela baixa e branca - é a Serra do Socorro, fragmento da cadeia de Montejunto. Muito no 

horizonte, à direita, perdidas e quase apagadas nas brumas, as montanhas de Mafra e Sintra. 

Aqui tem a descrição do tal sítio. 

Agora como lhe prometi não calar nada da minha vida nem do meu pensar, deixe-me 

dizer-lhe a razão porque ainda lhe não tinha falado neste sítio onde ontem estive de passagem 

e apenas para cumprir uma das suas ordens, descrevendo-lho. Não se zangue nem se aflija 

com o que eu vou dizer-lhe. Seja justa - o que vai ler é passado e bem passado. Junto ao muro 

da quinta - em baixo, quase no primeiro plano do quadro que já descrevi e que se descobre dos 

tais assentos de pedra, vê-se o telhado e duas janelas duma casa meio escondida por umas 

árvores. Esta casa pertence a uma irmã da Baronesa de Chanceleiros, tia do actual visconde e 
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era para esta que dantes vinha L[ucy], era por isso que dantes eu aqui vinha tanto. Lembre-se, 

porém, de que este ano só ontem por ali andei de passagem, sem que nem um momento 

deixasse de conhecer que a sua imagem reinava agora só e absoluta no meu coração. É, com 

efeito, aqui que eu conheço quanto a amo, Celeste. É no meio destes sítios que deviam fazer 

em mim reviver o passado que eu conheço quanto ele está morto - é aqui que eu vejo bem 

como de hoje avante só o seu nome, Celeste, pode ser a minha recordação cara e santa. Não se 

aflija nem chore com esta carta, não? Não tem razão nenhuma! Não vê que só a amo? Não lho 

digo eu a cada passo? Imaginará a minha querida Celeste que lhe minto? Não imagina, não. 

Sei que é ofendê-la só o pensar nisso. Perdão, perdão! Bem vê o desespero em que aqui vivo e 

as saudades que sinto de si. 

Se eu amanhã não tiver carta sua?! Pois não poderá hoje, segunda-feira, escrever-me? 

Pois ainda hoje estará em Benfica? Deus queira que se divertisse muito em Benfica para que 

eu dê por bem pagas as minhas tristezas e os meus desesperos. Sabê-la feliz e satisfeita é já 

para mim a felicidade. Vou começar a escrever-lhe outra folha de papel. Jaime. 
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20           E4/57-4 (3) 

 

Turcifal 

Segunda feira, 14 Setembro [1868] 

Meio-dia e meia hora 

 

De novo li a sua última carta. Os pontos de interrogação do Mário na descrição da 

Beira eram doutra natureza do que os seus. Bastavam eles vir usando do tratamento do nós, 

para serem pretensiosos. Há namorados que se tratam por nós, não há? Parece-me que foi a 

Celeste que uma vez me falou numa carta que uma vez lhe tinham escrito neste género - não 

foi? As suas interrogações são muito naturais, muito singelas e muito despretensiosas. As 

minhas cartas também vão cheias de pretensiosas interrogações, por essa regra. E eu, se sou 

pretensioso a escrever ou a falar - é, juro-lhe, sem dar por isso. Se o achar, diga-me para eu me 

emendar, sim? 

Porque razão copiou para a sua última carta uns versos de Lamartine ? 

 

                                      et sa douce lueur           

            D'un jour pieux et tendre éclaire encore mon cœur 

 

E não vê que esse encore foi sublinhado ainda eu a não conhecia? E não vê que esse 

encore é já um passado? Não conhece que hoje deveria eu ler para ser verdadeiro: éclairait 

dans ce temps-là mon coeur? Sempre má! Para que não quer que olhe para o seu retrato? A 

fotografia não a favorecia que não podia nem ela nem nenhuma arte humana. A fotografia não 

podia fixar-lhe num retrato as mil expressões e aspectos da sua fisionomia que tanto me 

extasiavam quando estava consigo, e de que tenho tantas saudades. Às vezes fecho os olhos e 

começo seguindo o meu pensamento, a vê-la sorrir-me quando me perguntava: "Ruim? Fui 

ruim?" Olhe mesmo agora me faz bem e mal pensar nisto. Como eu a amo! Mas que 

saudades! Eu fujo decididamente. Porque é que nas suas cartas em lugar de me dizer amo-o 

muito me diz sempre: - peço a Deus que me faça amá-lo muitíssimo - Vê, sou um infeliz - 

ainda é coisa que Deus tem de fazer. Afinal, coitado de mim, são estas as coisas bonitas que 

me diz. Perdoe-me. Há-de me dizer que me ama muito nas suas cartas, não é verdade? Só eu 
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me não canso de lho repetir. Vieram agora chamar-me porque chegou um rapaz meu amigo do 

pé do Turcifal que me veio visitar. Maçado do tal amigo que me vem fazer parar esta carta. 

Não posso, assim, escrever-lhe mais. Vou já meter esta carta num sobrescrito para não deixar 

de lha mandar hoje. Se puder ainda aqui hei-de logo escrever mais - senão, adeus - escrevo-lhe 

logo à noite e mando-lha com outra amanhã. Se terei carta sua!? Adeus, minha querida 

Celeste, adeus. Jaime. 

Segunda feira, 2 horas da tarde. 

Partiu o tal meu amigo e ainda bem - achou-me magro, triste, distraído, e não sei que 

mais. Imagine - eu quase que nem dava atenção ao que ele me dizia. Agora pude voltar a 

escrever-lhe. Não será, porém, por muito tempo. O correio parte daqui a pouco, depois das 

três, e eu quero ter a certeza de que estas cartas vão para Lisboa - cartas mais felizes do que eu 

que vão vê-la, vão as suas mãos tocá-las, vão os seus olhos vê-las, vão talvez sentir, quando se 

aproximar delas, o seu hálito, a sua respiração, vão estas ficar muito tempo em sua companhia, 

e eu, o pobrezinho, aqui. O meu pensamento continua, é se amanhã terei carta sua. Por mais 

que queira, volto sempre de todos os pensamentos a este. Entrou-me agora pela janela um raio 

de sol, um raio de sol por entre os ramos molhados das árvores, é também muito triste. Parece 

que são lágrimas as gotas de água que brilham à luz, suspensas nos ramos. É triste, mas a 

tristeza da saudade em que desponta a esperança. Se eu a verei breve! Cheguei agora à janela. 

Faz sol, parece que as árvores choraram. Duas horas! A esta hora começava eu a vê-la em 

Lisboa. Quem sabe se agora que eu lhe estou escrevendo, estará da sua janela a olhar para o 

nosso banquinho! Ai que saudades! Vou ao jardim apanhar uma flor, uma folha de lúcia-lima, 

beijá-las muito e mandar-lhas nesta carta. Depois vou ao correio, e volto a escrever-lhe para 

lha mandar amanhã. Amo-a. Jaime. 
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21          E4/57-4 (4) 

 

[Turcifal] 

Segunda-feira 14 Setembro [1868] 

11 1/2 da noite 

 

Vou amanhã sofrer tanto se não receber carta sua, que ao sentar-me agora a escrever-

lhe a primeira ideia que me ocorreu é: "Terei amanhã carta da Celeste? Gostará das flores que 

hoje lhe mandei?" Sabe, depois de lhe escrever esta tarde fui como lhe disse ao jardim arranjar 

flores - corri-o todo procurando flores azuis celestes para lhe enviar, mas não achei e, como 

não podia mandar-lhe na carta nenhuma flor muito grande, arranquei umas flores rosa e 

brancas do campo, muito modestas mas muitíssimo bonitas e delicadas - imagem da Celeste 

pela formosura e pela delicadeza e não menos pela modéstia com que me anda sempre a negar 

as muitas qualidades que possui, perguntando-me sem cessar por que razão é que me inspirou 

este sentimento forte e apaixonado que por si tenho. Juntei a essas flores algumas folhas de 

lúcia-lima, meti na carta e mandei-lhas. Deve recebê-las amanhã. Serei eu bem feliz? 

Receberei carta sua? Eterna pergunta - porque já estou sentindo o desgosto que hei-de 

experimentar de poucos dois dias sem notícias suas. Espero que não será assim. A Celeste não 

é tão má que esteja dois dias sem me escrever. Seria duvidar do seu amor e eu hoje não posso, 

sem a ofender, fazê-lo. Hei-de ter cartas - confiemos. Vou rezar com muita devoção duas 

Salve Regina e hei-de ter carta. Tem-se esquecido da minha Ave Maria? Sabe que a sua Salve 

Regina era a oração que eu sempre rezava lembrando-me de minha Mãe que em pequeno ma 

ensinava. Quando, porém, conheci que o meu amor pela Celeste não era um capricho nem 

uma simpatia leve, mas uma paixão completa e um sentimento definitivo - quando senti que a 

minha vida ficava, mesmo que me não amasse, presa para sempre à sua, juntei a santa 

recordação de minha Mãe à sua, única que até então ocupava este lugar. Só para si tenho, 

depois de minha Mãe, rezado a minha oração. Nunca a rezei pela Lucy [Pring]. É que ao nome 

de minha Mãe só podia juntar-se e suceder o nome de minha Noiva - e a minha querida 

Celeste era-o já para o meu coração. Mesmo que me não amasse - eu retirar-me-ia do mundo e 

iria amá-la sozinho em pensamento, como sempre se amam as ideias. Seria então um amor 

imenso, mas solitário, seria um culto em que as oferendas haviam de ser prantos e lágrimas, e 
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em que a adoração tinha de ser acompanhada de imensa dor. Mas o meu amor para consigo é 

tamanho que eu mesmo desprezado, nunca deixaria de a abençoar. Quis Deus que pudesse 

rezar-lhe a minha Salve Regina, a oração de minha Mãe, sabendo que me estima e que me ama 

- não é verdade? Melhor foi. Se por isso a não rezo com mais devoção, digo-a, contudo, mais 

feliz. Deus existe e é bom. Há no mundo ideais que se chamam beleza, justiça, verdade, e um 

tribunal e uma pedra de toque para todos eles a que se chama a consciência humana. A uma 

entidade em que se realizassem todos esses absolutos e todos esses ideais, chamaram as 

religiões Deus. É assim que eu, quando me refiro ao amor que tenho por si, falo sempre em 

Deus, porque esse amor tão puro, tão completo, me faz querer que em mim exista alguma 

coisa de bom e de justo. Depois como a Celeste é hoje, depois que a conheci, tão formosa, tão 

inteligente e, sobretudo, tão boa e tão meiga, é hoje, repito, o meu ideal - sempre que alguma 

coisa de sublime me aparece, que o justo, o belo, o verdadeiro ou o bem se me mostram, logo 

a sua recordação se me avivam. Aqui tem a razão por que eu, às vezes, lhe digo que a Celeste 

é a minha Divindade e que o meu amor é um culto. Terei carta sua amanhã? Jaime. 
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22           E4/57-4 (5) 

 

Turcifal 

Terça feira 15 Setembro [1868] 

11 horas da manhã 

 

Acabo agora de ler a sua carta. Sabe a ansiedade com que a esperava - Foi imensa a 

alegria com que a abri - estava a lê-la sozinho e a rir sem saber de quê - um destes risos 

nervosos que, às vezes, dá o sofrimento - mas que, muitas vezes, também dá a íntima 

felicidade. Coitado de mim! - Tinha essa alegria de acabar - Pobre Jaime, creio que não há 

para ti felicidade. Coitado! - Antes não sair daqui e deixar-me adormecer, bestificado por estas 

terras - Eu creio que nunca mais volto a Lisboa. Para quê? A sua carta que eu esperava com 

tanta ansiedade, deixou-me no espírito a mais dolorosa impressão. Falemos sério - vê bem o 

que se agita nisto - não digo o meu futuro, que eu trocaria tudo por lhe ouvir dizer uma vez 

que me amava, mas o seu - o seu futuro que é preciso fazer feliz e que se não pode nem deve 

sacrificar a uma ilusão, decerto passageira. Eu que tenho vivido sempre triste - eu que fiz da 

melancolia o aspecto normal dos meus vinte anos - eu, que transformei esta primavera da 

minha vida num Inverno frequentes vezes atravessado dessa chuva a que se chama lágrimas - 

tenho, por vezes, querido acreditar que posso ser feliz e amado - por vezes tenho acariciado 

essa suave ilusão para - pobre de mim - ver de repente fechado ante mim o Paraíso. É o que 

agora mais uma vez me sucede. A Celeste - (e perdoe-me a confiança com que ainda digo o 

seu nome) - perdoe-me que me vai custar muito ter de lhe não dar assim este nome que me era 

tão agradável escrever e pronunciar - enfim! (desculpe-me o escrever-lhe ainda, será a última - 

deve ser) a Celeste claramente não me ama, tem talvez por mim uma destas simpatias e 

estimas que se dão a qualquer, como a que tem por muitas outros que conhece. Amor 

verdadeiro - amor não tem, decerto. E julgo, depois do que me diz na sua última carta que não 

é ofendê-la o dizer isto. Diz-me na sua carta que oiça uma confissão e pergunta-me se lhe 

perdoo - Deixe-me responder-lhe já a isto. Em tudo que entre nós se tem passado - a si só 

tenho a agradecer o ter querido ver se seria possível o amar-me - eu é que devia conhecer bem 

o meu destino e a minha sorte. V. Ex.ª não tem culpa nenhuma de me não amar. Diz-me 

assim: - Eu sentia-me ainda toda coquette e vaidosa ... merece severidade porque é bem grave 
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- os outros defeitos, vencem-se mas este, embora se não ceda a ele, sente-se sempre - não me 

parece o amor muito compatível com o coquettismo - E tem razão V. Ex.ª Não me ama. Para 

que havemos de nos iludir? Vê? - o que lhe diria eu? Amor que não vença e destrua 

completamente o coquettismo, fraco amor é - nem chega a sê-lo. 

Diz-me que é um defeito natural de que não tem culpa. Quando o amor é verdadeiro 

vence todos esses defeitos, e destrói-os. É por isso que eu entendo que o amor é santo e bom, é 

porque, pelo menos em mim, tem ele como resultado o fazer com que eu melhore, e emende 

todos os meus defeitos, e me faça cada vez melhor. As pessoas em que isto não sucede, é 

porque não amam. Para que serve, pois, continuar isto que, da minha parte, é tão forte e tão 

entusiasta, e que da sua parte não é uma afeição séria? Não devem nunca duas pessoas ligar o 

seu futuro sem um sério amor partilhado - Como compreende V. Ex.ª entre duas pessoas, que 

vivam uma para a outra, o coquettismo? Já vê que começava por ser esse um estado indigno 

de si. Tinha de ser, eu bem lhe dizia - tive de interromper aqui esta carta porque não podia 

continuar a escrever - agora estou um pouco mais sereno - vou consumar o sacrifício - É que a 

infelicidade custa bastante. Eu nunca manguei nem me diverti consigo - por isso, para mim o 

amor era o seu respeito ou tudo ou nada - paciência - e se não o puder ter, acabou-se - também 

agora! É que custa muito ser infeliz - é que nestes últimos dias, depois das suas cartas, eu 

tinha-me habituado já à ideia de que podia ser amado - é que pensava sempre a pensar [sic] em 

si, é que as suas cartas pareciam mostrar a cada linha que gostava muito de mim - porque se 

não tem ciúmes sem se gostar, porque se não sente assim a falta de uma carta e a ausência sem 

se gostar muito. Agora vejo que me enganei - Eu é que - vê? Estou a chorar como uma 

criança! Mas repare bem que não a censuro, pelo contrário. 

A confissão que me faz na sua última carta prova-me bem que me não enganava 

quando lhe disse que V. Ex.ª tinha uma alma nobre e grande. A sua imagem continuarei eu a 

conservar no meu espírito tão querida como sempre - e se alguma vez, por acaso, se lembrar 

de mim, tenha a certeza de que alguém reza sempre com a mesma devoção, e chorando 

decerto como agora, uma Salve Regina por si. Continuarei eu sozinho a falar para mim na 

Celeste (perdoe-me, que não torno mais). Não vejo para escrever - tenho os olhos cheios de 

lágrimas - isto há-de passar. 

Um pedido agora. Já sei que não podemos continuar com um afecto que não pode 

vencer o coquettismo. Contudo, peço-lhe que me não fique odiando - veja bem que, mesmo 
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agora, a abençoo - que mesmo assim a fico adorando. Não me aborreça, não? Oh! como me 

tem custado a escrever-lhe esta carta! 

Outro pedido: é meu dever de cavalheiro o enviar-lhe as suas cartas - seria forçoso. 

Hoje o meu maior desejo é passar a minha vida a lê-las e a chorar sobre elas, como agora faço. 

Permitir-mo-á? 

Faz-me decerto a justiça para crer que nas minhas mãos, as suas cartas, são um 

depósito sagrado que eu nunca hei-de profanar. Esperarei a sua resposta a esta carta para saber 

o que hei-de obrar com respeito às de V. Ex.ª. Nem o infeliz - mesmo ferido pela maior dor - 

não deixa, um momento, de a adorar. É que para matar este amor, teria hoje de me matar a 

mim. Adeus - Desculpe-me - não tive nem bondade, nem inteligência para lhe inspirar um 

amor forte. Jaime 
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23           E4/57-4 (6) 

 

Turcifal 

Sexta-feira 18 Setembro [1868] 

11 e 1/2 da noite 

 

Estou a escrever-lhe uma carta que se Deus quiser há-de ir comigo para Lisboa. Deus 

queira também que depois de amanhã possa a minha querida Celeste lê-la, vendo-me sentado 

no nosso banquinho. Se eu hei-de chegar com a carta a Lisboa, para que escrevo esta? Para lhe 

provar que nem um momento me esqueço de si, da minha santa e boa Celeste. Cada vez que 

penso na alegria que vou ter ao vê-la e ao falar-lhe, julgo impossível que eu possa ser tão feliz 

e temo que algum obstáculo venha ainda entravar os meus planos. Não há-de, visto que eu vou 

rezar com a costumada devoção a sua Salve Regina e fiz hoje uma boa acção em nome da 

minha querida Celeste que me há-de merecer a ventura de a ver e de lhe falar no Domingo. 

Não é verdade que quando me falar me há-de tratar com a mesma franqueza do que 

escrevendo-me? Não é verdade que me há-de chamar Jaime, o seu Jaiminho? Há-de ser tão 

bonito o meu nome dito por si! Como eu vou gostar do meu nome! Minha Santa e boa Celeste. 

Diga o que quiser é muito boa e muito Santa. A mesma franqueza com que me está sempre a 

falar dos seus defeitos - defeitos a maior parte dos quais exagera e imagina - não sabe que é 

uma prova de lealdade e de nobreza? Não sabe que uma alma que tão sincera, tão francamente 

assim se acusa é uma grande e generosa alma? 

Minha boa Celeste! Quero-a eu assim franca. Porque o amor como eu o imagino, como 

eu o quero, é a união completa e absoluta de dois pensamentos e de dois espíritos - duas almas 

das quais uma seja o espelho do que se passa na outra, dois corações cujas palpitações se 

repercutem, duas existências que sejam dois poemas de bondade, de amor, de fidelidade, de 

virtude, de ternura que um ao outro se completem com tanta franqueza e rectidão que o dono 

de um possa sempre ler completas e sinceras as estrofes singelas e sublimes do outro. Aqui 

tem a minha Celeste como eu entendo o amor - aqui tem a razão por que eu lhe confiei a 

história da minha alma até ao momento em que a sua imagem a enche de alvoroço e de 

esperança. Seja, pois, sempre sincera e franca comigo como eu hei-de sempre ser sincero e 

verdadeiro consigo. Escuso de lho pedir - tenho provas de que a sua nobre alma lhe há-de 
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sempre como até hoje impor como a mim, por dever, essa franqueza. Quererá Deus que agora 

que lê esta carta me esteja vendo no meu banquinho! À noite, quando a Celeste estiver 

sozinha, e quando eu estiver em casa para estudar, para que a sua imagem abençoe e anime o 

meu trabalho, hei-de escrever-lhe sempre os meus pensamentos e os meus trabalhos de dia, e a 

minha querida Celeste há-de também escrever-me o que tiver feito ou pensado - sim? Assim 

tornamos menos custosas as ausências e separações do Inverno. No dia seguinte mandamos 

um ao outro as nossas cartas - e conversamos assim. Não é verdade que há-de ser assim? Diz-

me numa das suas cartas que gosto do Inverno porque me divirto muito. Pois bem, este 

Inverno só hei-de ir a divertimentos quando a Celeste for ou quando quiser que eu vá - sim? 

Quer assim? E não me agradeça que não faço sacrifício nenhum em deixar de ir onde sei que a 

não encontro. 

Hei-de ficar em casa muitas noites de Inverno a trabalhar, a pensar em si e no nosso 

futuro, e a procurar meios de conquistar uma posição que um dia a faça orgulhosa de mim e do 

meu trabalho. Sabe que o seu amor me tornou ambicioso? Adeus, adeus, até amanhã. Seu 

Jaime. 
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24           E4/57-4 (7) 

 

[Lisboa] 

 Domingo [20 Setembro] 1868 

 2 horas da tarde 

 

Como passou a Sr.ª D. Celeste? Está bem? Meu Deus, como eu estou contente! 

Quando hoje cheguei ao meu banquinho vi a sua janela já aberta. Depois como eu tinha 

acabado de deixar o bom Aquiles [Cinatti] (de quem cada vez sou mais amigo) - logo calculei 

que ele lhe teria dito que eu devia estar no Largo de Camões. Quando a vi chegar quase 

correndo, quando a vi alegre a olhar-me, a rir-se para mim, parecia-me tão feliz a Celeste, e 

era eu tanto que as lágrimas me vieram aos olhos, e comecei a olhar para si ora com vontade 

de chorar, ora com vontade de rir - nem eu sei. Olhe, sei só que fui muitíssimo feliz. Como a 

minha Celeste está cada vez mais bonita! Como eu fiquei contente de a ver tão janota àquela 

hora da manhã, já de bandelette como eu a vira no meu sonho. - Sabe? Fiquei imaginando que 

tinha sido pensando em mim e por minha causa que a Celeste se tinha assim vestido toda de 

preto, tão bonita, com um lacinho vermelho que vai tão bem sobre o preto e com a bandelette 

doirada. Como eu gostei também de a ver com as rosinhas que lhe eu tinha mandado. Nem eu 

sabia estar aqui a dizer-lhe tudo de que gostei em si, nos seus gestos que me pareceram tão 

carinhosos, nos seus sorrisos que me saudaram como uma aurora, na sua toilette tão singela, 

de tanto gosto. Para finalizar, resumindo numa frase que diz tudo: amo-a muito, muito, muito. 

Surpreendeu-me a má da chuva e obrigou-me a deixá-la por alguns momentos. Eu, a princípio, 

apanhei-a a pé firme, e não me importaria molhar-me contanto que a visse a si. Mas depois 

reflecti que era ridículo, talvez, o verem-me assim a molhar-me, olhando-a - ridículo mesmo 

para si (este mundo em que vivemos é tão banal e estúpido!) - e então retirei-me. Quando 

depois voltei para o Largo do Quintela, não imagina como me senti feliz quando a vi abrir a 

janela com tanta pressa para me ver. - É que o meu ideal tem sido merecer o seu amor e vejo-o 

realizado - aí está. Agora diga-me se acha hoje numa carta minha resultado do que ontem 

ainda, no Turcifal, conversei consigo? Ficou muito contentinha hoje, de ver o seu Jaime? Sabe 

que todos hoje me têm achado mais magro, com olheiras .- Se eu tive tantas saudades suas! A 

tempestade passou em todo o sentido. Vê como Deus é nosso amigo? As nuvens estão-se 
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retirando, as ruas estão secas - e o Céu está todo quase azul Celeste - Azul Celeste – vê, é a cor 

natural e mais bonita do Céu. Deve estar uma noite bastante razoável. Sai com o [Aquiles] 

Cinatti, não é verdade? A Câmara de certo hoje ilumina o Passeio. Mas se o não fizer, a 

Celeste vai até à porta com o Aquiles e volta para casa; eu em sendo oito horas vou ou para o 

Largo do Quintela ou das Duas Igrejas e quando a vir sair de casa vou-lhe falar. Poderemos 

assim falarmos por pouco que seja. Não é verdade que faz esta vontadinha ao Jaime? Custou-

me imenso a sair do meu banquinho no Largo de Camões. Tinha, porém, de entregar da parte 

de meu Pai uma carta hoje - foi forçoso deixá-la. Assim, porém que o fiz, vim ao Grémio onde 

agora estou a escrever-lhe. Vou-lhe mandar esta carta. Vá agora relê-la para a janela que lá me 

há-de ver no nosso banquinho, sim? - E não me escreve? Não conversa com o Jaime agora que 

ele está mais perto? Se quisesse, quando o meu criado lhe vai levar as minhas cartas (o que há-

de agora fazer todos os dias) podia a Celeste entregar-lhe o que tivesse para mim. Vou 

entregar a carta e sentar-me no nosso banquinho. Seu Jaime. 
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25           E4/57-4 (8) 

 

[Lisboa] 

Segunda-feira [1868] 

2 horas e meia da noite 

 

Vou, segundo o costume, dar-lhe conta exacta da minha vida. Estive com o Aquiles 

[Cinatti] - disse-me que não podíamos ir a Belém por causa da chuva, vento e mau tempo. 

Saímos ambos e fomos à Associação de Agricultura. Andei a mostrar-lhe a mata, as salas. 

Depois deixei-o no Chiado e fui para o Grémio. Estive a estudar e a escrever sobre Ciência até 

às 9 horas. A essa hora saí e fui para casa das Enes onde passei a noite. A Virgínia e a 

Henriqueta Pires (conhece?) estiveram quase toda a noite, ora uma, ora outra, a tocar música 

de Chopin, valsas, polonaises e nocturnos, admiráveis mas tristíssimos que eu dantes lhes 

pedia a elas muita vez para tocarem. No tempo em que julgava que a Celeste não gostava de 

mim, ia às vezes a casa das Enes e pedia à Virgínia para tocar Chopin - é uma música nervosa, 

melancólica, às vezes amarga e irónica, outras apenas triste e desalentada. 

É a música de um homem filho de uma nação escrava - era polaco - que morreu doido 

antes dos trinta anos. Aquela música fazia-me ainda mais triste, mas consolava-me - 

consolava-me como as lágrimas consolam quando as dores comprimidas desafogam nelas. - 

Eram talvez dores semelhantes às minhas de então as que haviam inspirado aquele talento, e 

essa fraternidade de sofrer serenava-me um pouco. Hoje não fui eu que pedi essas músicas, 

mas tocaram-nas elas - a Virgínia, sobretudo, que sabia o tempo que elas me recordavam. 

Desta vez entristeci porque senti muitas saudades da minha querida Celeste que estava talvez 

em casa sozinha, triste, a chorar ou a aborrecer-se. Eu pensei tanto em si! Pensava a minha 

Celestezinha também em mim? Cada vez sinto mais que é este o amor definitivo da minha 

vida. Ama-me também, não é verdade? Não se canse de mo dizer. 

Tanto ouvi a tal música do Chopin e tanto pensei em si e na minha passada angústia 

que por fim já estava alegre. - E sabe porquê? Porque cada uma daquelas notas me lembrava 

uma dor e uma lágrima do passado, um passado que cada um dos meus pensamentos me dizia 

que a minha Celeste gostava muito de mim. Lembrei-me do que havia sofrido, mas lembrei-

me do que agora gozava. Vi o inferno que atravessara - mas vi também o Paraíso a que tinha 
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chegado - vi as trevas e as dores que me haviam feito daquela música uma companhia de 

sofrer, mas vi junto a mim realizado, efectivo, conquistado, o brilhante ideal que por muito 

tempo julguei só viria iluminar os meus sonhos de vinte anos. E esse ideal era a minha Celeste 

que por tantas vezes vi como uma visão melancólica passar através das melodias de Chopin, 

sem lançar para mim mais que um olhar de dó. E eu amo-a mais que nunca - porque a amo de 

toda a afeição que esse sofrimento robusteceu e idealizou, e de todo o amor que a certeza de 

ser correspondido me faz irromper do peito para lho oferecer. Coitadinha da minha Celeste, 

como eu pensei nela! É por isso que eu digo que onde quer que o belo e o sublime me 

aparecem, logo aí diviso a imagem cândida e divina da minha Celeste, como se no mundo só 

houvesse como único poema perfeito a sua formosura, de que as belezas da natureza e da arte 

não fossem mais que cantos dispersos. Agora mesmo que lhe escrevo, parece que com as 

melodias que ainda me ecoam nos ouvidos e na memória, se agita o seu nome e a sua imagem. 

Passei esta noite longe de si, mas sempre, como vê, juntando o seu nome a tudo que fiz. 

Minha querida Celeste! Achará esta carta bonita? Consola-la-á nas suas penas? Seu Jaime  
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26          E4/59-5 (23) 

 

[Lisboa] 

Terça feira [1968] 

 

Passou bem, Celeste? Está um pouco melhor? Vamos, não esteja zangada com o seu 

Papá. E esteja muito sossegada e contente, pensando no seu Jaime, lendo-lhe as cartas, vendo-

o e escrevendo-lhe. Diz-me na sua última carta que só me escreve de manhã – que se seu Papá 

soubesse que também de tarde me mandava carta, muito zangado ficaria. Ora raciocinemos: se 

seu Papá a autorizou a escrever-me, tanto bem ou mal há em o fazer estando eu em Lisboa ou 

estando no Turcifal – e se não faz mal em me escrever e seu Papá lho permite – de manhã, não 

é por ser de tarde que se torna um crime o que o não era. Seu Papá, permitindo-lhe que me 

escrevesse, não imaginou decerto que nós íamos trocar cartas de comércio, mas sim cartas em 

que nos disséssemos que nos amávamos muito. Ora, se me pode dizer isso no Turcifal, porque 

não mo pode dizer em Lisboa? Se não é mal dizer-me de manhã que mal há em mo dizer à 

noite? Não acha estas reflexões muito razoáveis? Eu, quando a não vejo estou triste por não 

receber carta sua. Era assim tão bom ter uma carta sua de manhã e outra à tarde! Não seja 

egoísta. Não é verdade que gosta de receber duas cartas minhas? Uma de manhã, antes de me 

ver, e outra quando vou estar toda a tarde e toda a noite sem saber de mim? Pois a mim 

sucede-me o mesmo. Depois é o meio de melhor eu saber alguma vez que saia, que vá ao 

teatro, às vezes, como só à tarde se sabe, pode assim a Celeste dizer-me. 

Leio as suas cartas tanta vez! Gosto tanto delas! Eu não sou dos que podem ler 

friamente um qualquer livro muito bem escrito. Mas não há nada que eu leia com a comoção 

que as suas cartas me produzem. Não é a inteligência que lê e que comente, é um coração que 

percebe nas palavras a intenção de um outro coração, é o sentimento que vibra e acorda com 

as notas dum outro sentimento de maneira que eu ora sorrio, ora quase choro, ora começo a 

beijar a carta, chamando pela minha querida Celeste, ora estou tempos e tempos a repetir uma 

frase sua. Sobretudo aquelas em que a Celeste diz que gosta de mim. Vê a minha 

Celestezinha! Não me prive deste prazer, em nome do nosso amor, lho peço. Fico tão triste 

quando à tarde deixo de a ver e que imagino que sem cartas nem notícias, tenho que ficar até 

ao dia seguinte, às 10 horas da manhã! Se a Celeste pode evitar que o seu Jaime esteja triste, 
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porque não há-de fazer? Há-de, que eu bem sei. Que má, chamou judeu ao seu Jaime. É 

verdade que talvez a convencessem que eu era uma víbora. Quem sabe. Perdão, perdão, isto é 

uma brincadeira – eu bem sei que não faz caso disso. Quando lhe disserem alguma coisa de 

mim, diga-mo sempre que é a maneira de nunca a intriga poder prejudicar-nos, sim? E não 

acredite nada sem primeiro me ouvir. Não acredite não, boa Celeste! Olhe, acredite mas é no 

amor do seu Jaime que será para todos uma víbora mas que para ela há-de ser sempre um 

manso cordeirinho. Coitadinha da minha Celeste! Ainda está muito triste? Olhe, eu dantes 

quando estava mais hipocondríaco e aborrecido, lia muito o Lamartine e aquela suavidade, 

aquela poesia íntima, aquelas descrições de tanto sentimento, asserenavam-me o espírito e eu 

ficava melancólico, mas de uma melancolia suave e doce. Leia o Lamartine e lembre-se do seu 

Jaime. Vou já mandar-lhe esta carta. Deus queira que a Celeste a ache hoje bonita e goste 

ainda mais do seu Jaime. 
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27          E4/57-4 (9) 

 

[Lisboa] 

Sábado [1868] 

11 horas da noite 

 

Não posso cansar-me de lhe dizer que é lindíssima a carta que hoje me escreveu, 

sobretudo o bocado em francês. Agora oiça. Uma das razões por que muito gostei das frases 

em francês é porque nelas a minha Celeste me tratava por tu. Diga-me qual é a razão por que 

não há-de fazer o mesmo? Se me não trata por tu em português, então escreva-me sempre em 

francês. É tão bom dizer assim: Amo-te Celeste, amo-te muito! É a felicidade ver-te sorrir 

contente e o fitar-me teus olhos tão belos e tão meigos? - e depois com a tua imagem impressa 

na memória, caminhar pelo mundo pensando em ti, e inundando com a poesia imensa da tua 

recordação a vida que era antes tão prosaica e material. Eu sei que desde que te amo tudo me 

canta em de redor - tu és uma aurora a iluminar todos os espaços, e à tarde, ao cair da noite 

mesmo, só tenho tristeza da saudade de te não ver, e de não poder dizer-te como me sinto justo 

e bom pelo teu amor, e como quisera que o meu trabalho e a minha adoração te conquistassem 

uma ventura infinita. Disseste-me uma vez que reinasse eu no teu coração que no meu o teu 

império era absoluto - e eu, Celeste, para quem o teu reinar era uma aurora esplêndida de 

felicidade, vi que ao dizer-me amo-te e não amo-o tomavas posse do teu governo, e me davas 

a certeza de que era para nós este um amor definitivo. Não é o nosso amor um sentimento de 

que já não duvidamos? Duvidas ainda, minha Celeste, da lealdade do meu afecto, ou da 

nobreza da minha alma? Não somos uns noivos perante as nossas almas e as nossas 

consciências? É tão belo, tão simples e tão franco este tratamento do tu que se dão todos os 

que deveras se amam? Não é verdade que a minha Celeste não podia agora negar-me isto que 

lhe peço? É muitíssimo razoável isto que digo. Se alguém sabe que nos amamos, ninguém 

ainda viu as mil frases de nossas cartas em que o confirmamos. Esta, pois, como as outras 

provas do nosso amor seria perfeitamente desconhecida daqueles que, indiferentes e banais, 

não podem nem devem possuir os nossos íntimos sentimentos. Mas a Celeste há-de continuar 

em português o tratamento que me deu em francês. Dá, não é verdade? Dá. Eu é que já não 

posso nas nossas íntimas cartas - nesta correspondência em que nem um só pensamento se 
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oculta, usar de outra maneira. Prometemos dizer tudo que pensássemos - ora eu não tenho no 

pensamento amo-a, tenho amo-te. Era pois mentir à minha querida Celeste não lho dizer 

assim. Continuo, não é verdade? Olha, Celeste, a carta que me escreveste em francês – tenho[-

a] eu lido de joelhos como nunca adorei a mais sagrada das escrituras. É que ela foi escrita 

com o coração e foi a tua admirável e formosa alma que assim me confessa um amor que é 

para mim a vida, o ideal, a felicidade. Teu e sempre teu Jaime. 
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28          E4/57-4 (10) 

 

[Lisboa] 

1868? 

 

Desculpa-me, perdoa-me, minha Amiguinha – eu hoje apareci-te com má cara porque, 

minha Amiguinha, minha Celeste, a tua carta fez-me com que eu te amasse mais porque me 

provas a tua franqueza e porque estou senhor completamente da vida, da minha Celeste. Mas 

ao mesmo tempo – ler a carta que me mandaste com a tua, ver outro homem dizer que te 

amava, a tratar-te por tu – tudo isto me faz muita impressão. Depois comecei a pensar que os 

outros poderiam ser [de] opinião que tu lhe davas atenção – que alguma vez que tu olhasses 

por acaso para ele, julgariam que lha davas - tudo isto me fez sofrer muito e me fez aparecer-te 

com cara triste. Ao mesmo tempo, minha Celeste, eu mais que nunca te amo porque és a 

minha Noiva, a minha Esposa, tão franca, tão completamente franca com o teu Jaime. Perdoa, 

Amiguinha. Estas minha tristezas passam diante dum sorriso teu, e de uma carta em que me 

digas que me amas muito. Eu só vivo do teu amor, minha adorada Amiguinha. Não me 

escrevas zangada. Eu estive triste porque queria que tu só me tivesses amado neste mundo. 

Bem sei que isto é uma prova do meu muito amor por ti. Amo-te muito, muito. Eu agora 

passei umas poucas de vezes pelo Largo, até assobiei para ver se te via para te sorrir e para te 

pedir que me amasses, que me perdoasses e que me fosses muito minha Amiguinha. Mas não 

te vi – por mais que quis. Amo-te muito e tenho muitas saudades tuas, minha Celeste. Amo-te, 

amo-te e adoro-te. Vem agora à janela e mostra-te muito meiga para o teu Jaime, sim? 
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29          E4/59-2 (31) 

 

[Lisboa] 

Sexta-feira, 1868? 

 

Tão pouco te vi hoje. Fui para o Grémio trabalhar e lá disse-me o Pessoa de Amorim 

que está para casar com a Joaninha Enes que a Virgínia estava muito doente. Fui pois a casa 

delas e vi, com efeito, a Virgínia muito fraca e com muita tosse, sobretudo muito abatida. 

Havia 8 ou 9 dias que a não via e achei-a magra, com as faces encovadas, pálida. Está bem 

doente, coitada! Depois vim para casa donde agora te escrevo. Estive ali a conversar com o 

Salomão [Sáraga] e o Eça de Queirós, saímos eram perto de duas horas da noite, e fomos à 

Rua Larga de S. Roque tomar chocolate a um botequim, fomos ao Café Central comprar uma 

vela de estearina e voltamos para casa. Como o Eça tinha já a porta da casa fechada, cedi-lhe 

metade da minha cama. Ele está a dormir no colchão e eu vou dormir no enxergão. O Salomão 

está agora que te escrevo a ler, sentado ao pé de mim. Eu estou a pensar na minha Celeste, a 

escrever-te, a cismar sempre em ver-te sentada ao pé de mim, o que é o mesmo que idear a 

felicidade. Quando eu trabalhar abençoado pelo teu amor, pela tua presença sobretudo, e digo 

sobretudo porque o teu amor tenho-o eu a acompanhar-me mesmo agora, não é verdade? 

Agora que eu te escrevo, depois de ter estado duas ou três horas a trabalhar, sei que sonhas 

comigo, que o teu pensamento vem amante buscar-me entre os meus livros e os meus estudos, 

e encontra-se com as minhas meditações cheias de ti e do nosso futuro. É para poder provar 

em breve ao mundo que te amo que eu agora trabalho e estudo, abandone-me o teu amor, e 

ver-me-ás amanhã indiferente a tudo, desprezando o trabalho e desprezando o mundo. Nem 

quero pensar nisto. O amor da minha Celeste! O amor da minha Celeste que eu conquistei 

com tantas lágrimas e com tantas angústias, não o hei-de perder, não é verdade? És muito 

minha Amiguinha, não és Celeste? Olha as rêveries que me ouviste tocar no piano não valem 

nada, não têm beleza nenhuma, mas são tristes, isso são. Uma dor sincera, verdadeira, 

espontânea, produz aqueles cantos melancólicos. Naquelas notas sem valor há lágrimas 

minhas. Eu não compus aquela música, chorei-a. A alma, o sentimento, tudo que eu tinha de 

bom e que não podia dar-te porque me não amavas, perdi-o eu em lágrimas quando as fixava, 

às vezes, numa melodia ou num canto melancólico. Hoje, certo do teu amor, trabalho, estudo, 
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espero no futuro, tenho diante de mim circulando a tua imagem sempre presente, uma aurora e 

um crescer contínuo de luz. Amas muito o teu Jaime? Vou sonhar contigo, minha Celeste, vou 

ver-te junto a mim e dormir abençoado pelo teu olhar. Ambos a sonharmos a esta hora um 

com o outro e os nossos anjos da guarda, como uma vez me disseste, a encontrarem-se e a 

falarem no nosso amor. Teu, sempre teu, Jaime. 
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30          E4/59-2 (45) 

[Lisboa] 

[Dezembro 1868] 

 

Estive no ensaio da Assembleia Portuguesa e quando eram 10 e meia da noite andei a 

assobiar pelo Largo de Quintela. Não te vi. Provavelmente, minha mandriona, estavas a 

dormir já. Havia luz na janela da água-furtada. Era provavelmente o Aquiles [Cinatti] que 

escrevia à sua [?], vim para o Grémio onde estou a escrever-te. Eu hoje estive por muito 

tempo a ver se o João saía fora da loja onde estavam, para lhe dar um beijo, mas quando eu o 

chamava e me aproximava, ele fugia e fechava a porta. Depois na outra porta vi o João 

chamar-me com a mãozinha. Aproximei-me de lado e ele, quando me viu já ao pé, estendeu 

para mim os bracinhos e a boca e deu-me muitos beijos e um abraço muito apertado. Tudo isto 

muito caladinho e a olhar para mim com, uma carinha muito meiga e muito contente. Como eu 

gosto dele. Ele contou-te isto? O João é um amor, não é? Dá-lhe muitos beijos e abraços e 

fala-lhe no ti Jaime, sim Celeste? 

Então com efeito nós somos duas crianças? Parece-me que sim. Agora sê muito meiga 

– só posso asseverar-te que eu te amo muito, muito. Estão feitas as pazes, estão. Tu é que 

muitas vezes dizes coisas que tomando-se pelo que elas significam ao lerem-se, deveriam 

afligir muito. Mas a Celeste já disse que gosta muito do seu Jaime e não pensemos mais nisso. 

Fui hoje jantar a casa do meu tio, e minha tia e minha prima disseram-me que havia 

umas exéquias a Rossini, na Igreja dos Mártires, coisa que eu ignorava, para onde se ia por 

bilhetes para eu lhos arranjar. Já soube que há grande dificuldade nisso, só amanhã saberei se 

lhos arranjo. Quase toda a minha família é muito amiga de festas na Igreja. São uns carolas. Se 

eu tivesse a certeza que tu ias, arranjava-te por força bilhete para ti e tua Mana porque diz que 

cantam uma Missa de Rossini e a Stabat Mater, e não sei que mais. Mas tu não vais sem tua 

Mana. Eu gostava tanto de te ver ouvindo ao mesmo tempo uma bela e majestosa Música 

sacra. E não me digas que é irreverência namorar na Igreja, porque mesmo que haja esse Deus 

que os católicos adoram, nada lhe pode ser mais agradável do que ver duas criaturas suas a 

amarem-se muito, a pensarem na felicidade uma da outra e a não terem na imaginação senão 

os mais belos e bons sentimentos. Então verdade, verdade, tu gostas muito do teu Jaime? 

Gostas que eu bem sei, mas muito menos do que eu gosto da minha Celeste. Sê muito 
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Amiguinha dele porque te ama muito, muito, e desculpa ao teu Jaime o seu mau génio e todos 

os defeitos que ele tem que são muitos, eu bem sei. O que é verdade é que te ama muito o teu 

Jaime. 
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31           E4/57-5 (9) 

 

[Lisboa] 

[23 Dezembro 1868] 

 

Fui depois que te escrevi jantar com o Antero de Quental, mesmo em minha casa. 

Saímos depois e fui ao Largo de S. Roque a casa do [Oliveira] Martins de quem te tenho 

falado, ouvi-o tocar viola francesa, voltei depois para casa e não tornei a sair. Estive a estudar 

e a ler até agora que são 3 horas e meia da noite. Venho agora conversar contigo, minha 

Celeste. Estou já, por assim dizer, no dia em que faço 21 anos. Que os meus primeiros 

pensamentos, que as primeiras palavras neste dia sejam para ti, minha Celeste. Quando dantes 

passava este dia longe de meus Pais, sem ter meu Irmão em Lisboa como agora, sentia-me 

triste e só, quase sem afeição que se lembrassem de mim e me associassem, neste dia, aos seus 

pensamentos e às suas alegrias. É tão bom ser amado e haver uma alma que pense em mim 

com amor! - Agora porém sei que tu, minha Celeste, pensas em mim e, na tua alma e no teu 

pensamento, festejas o dia dos anos do teu Jaime. Pensemos muito um no outro neste Natal, 

para que os nossos espíritos tenham uma festa como todos têm. Não nos separemos nunca em 

pensamento, minha Celeste, que eu mesmo longe de ti, sabendo que o teu amor continuamente 

me acompanha, de ninguém terei saudades. A minha Celeste! - a minha querida Celeste. 

Tenho aqui junto a mim, a olhar-me, o teu retrato, a quem eu falo longe de ti, a quem eu digo 

muitas vezes que te amo e que tenho saudades tuas, a quem eu beijo todas as noites a mão 

como o faria a minha Mãe. Coitadinha da minha Celeste que é tão amiga do seu Jaime. Olha, 

Celeste, muito obrigado pela violeta que me mandaste, era linda, muito dobrada e vinha ainda 

muito viçosa. Eu é que tanto a beijei, tanto a apertei entre as mãos, falando baixinho no teu 

nome que, afinal, estraguei-a. Tu perdoaste ao Jaime ele hoje ter sido muito mandrião? 

Escreveste-lhe uma carta muito bonita? Olha que amanhã quero ver a minha Celeste olhar 

para o seu Jaime com uma cara muito contentinha. - Coitadinha da minha Celeste, tu és muito 

boa, olhas para mim com uma carinha muito meiga, olhas. Então não há meio nenhum de eu te 

falar? Com que vontade de te ir falar que eu estive quando tu vinhas subindo pela Rua do 

Alecrim, tão devagar e eu tão perto. Estive mesmo, mesmo para atravessar a rua e ir-te falar. 

Também não sei porque não havia de ir. Mas pensei que não gostaria a tua Mana e não fui. 
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Pois gostava bem de falar à minha Celeste - gostava. Gosto muito de ti, isso gosto. É que eu 

sou da Celeste, pertenço-lhe completamente e para sempre. Não é verdade que as nossas duas 

almas são já esposo e esposa? Não é verdade que tu és a Noiva do teu Jaime? Lá veio o sol.... - 

Vamos agora ter um dia bonito e tu vais aparecer no Passeio com a Mana Cleofe, sim? - Já 

hoje podíamos ter ido. Ninguém imagina o desespero com que às vezes estou de te não falar. - 

Há meses! - É incrível! [...] 
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32           E4/58-2 (5) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Eu venho-te escrever, mas não te mando esta carta. Venho-te escrever porque preciso 

de desabafar, porque me parece que não sou leal há dias contigo, pensando tanto e dizendo-te 

tão pouco, é que ando mal comigo de te escrever duas ou três coisas quase contrafeitas quando 

trago a alma e o pensamento tão cheio de coisas que te dizem respeito. Demais, se eu sinto 

bem que tudo o que experimento é exactamente porque te amo muito e muito, porque te não 

hei-de dizer, mas não te mando esta carta, não. Para quê? Nem a mim me satisfazia uma 

obediência ao que te eu dissesse quando tu não percebesses que eras feliz obedecendo-me, 

quando, pelo contrário, isso te fizesse infeliz. Olha, Celeste, quando depois de por mais de 

uma vez te ter dito que me causava um grande desgosto só o pensar que tu dançavas com 

qualquer pessoa, quando depois de me teres visto chorar até por um dia que dançaste a bordo 

de um vapor inglês onde foste a um lanche, tu me pediste para dançar, eu disse-te logo que 

sim, nem juntei a isto mais nada. É que realmente eu amo-te muito, eu quero a tua felicidade, a 

tua alegria, e se por um lado a aflição que sinto me levaria a proibir-te que dançasses, por 

outro lado custava-me, deveras, ver que te privas de uma coisa de que gostas tanto. 

Bastantes vezes, longe de ti, pensando que estarias dançando, lendo mesmo nas tuas 

cartas, me afligia muito. Mas nunca te disse nada - nem mesmo agora te direi porque esta carta 

ou a rasgo ou decerto, pelo menos, ta não mando. Noutro dia, no clube, acredita Celeste que 

fiz prodígios de força de vontade para quase não mostrar a minha aflição. Olha, Celeste, pensa 

que o dançar contigo é para mim uma imensa felicidade. Celeste, parece-me que daria anos de 

vida para dançar uma valsa contigo, ter-te nos meus braços junto ao meu coração, poder dizer-

te quase ao ouvido que te amo, que te amo muito, muito e dançar contigo. Olha, Celeste é que 

só pensar nisto me perturba de felicidade. Mas pensar que outras pessoas dançam contigo, mas 

dançar eu contigo dançando antes ou depois outras pessoas, é um inferno, faz-me isto uma 

aflição que não posso, não posso. 

Aqui tens porque sendo para mim um imenso prazer dançar contigo eu tinha, ao 

mesmo tempo, um desejo ardente e uma coisa que me repelia de dançar contigo no Clube. Que 
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queres Celeste? Eu devo dizer o que sinto - e sabe Deus como eu sinto isto. Olha, Celeste, eu 

sinto bem se eu não sentisse o que sinto quando sei que danças, que se eu me não importasse 

de dançar, dançando todos contigo, é porque te não amava, que te não amava como te amo 

tanto, tanto, tão absolutamente, sendo tão só teu. 

Depois tu perguntaste-me no Clube se me tinha custado muito ver-te dançar, 

perguntaste-me porque eu não dançava contigo, porque eu tinha uma expressão aflita na 

fisionomia, e como eu te não respondi, não deste mais importância a isto, e nunca mais mo 

perguntaste, não te preocupando mais com nenhum destes casos. Isto fez-me a mim muita 

impressão. Não to quero dizer, não - eu não te mando esta carta, não - para quê? Mas é que eu 

amo-te muito, muito e sou muito teu e não posso ter assim a alma cheia de pensamentos de 

luta sem ao menos tos descrever, bem vês que me fazia muita aflição, e ver que eu não podia 

dançar contigo, sendo isso para mim tanta, tanta felicidade e, ao mesmo tempo não queria ver-

te sacrificada a esta minha vontade, sentires muito pesar por não dançares. 

Mas quero ao menos escrever o que me trás há tanto tempo triste, o que me fez chorar 

tanto sobre o teu retrato quando voltei do Clube e que pensei que não tinha dançado contigo e 

que outros tinham dançado contigo, minha Esposa, a minha, a minha Celeste. Perdoa-me 

Celeste as cartas pequenas que te tenho mandado estes dias e perdoa-me não te mandar esta. 

Eu amo-te muito, muito. Celeste, eu sou muito leal contigo e toda a minha alma é tua. Adeus 

Celeste, adeus, vou já fechar esta carta - eu um dia ta mostrarei. Sou teu, amo-te, amo-te, amo-

te muito, E sou só teu, o teu Jaime 

Como passaste a noite? Como estás? 
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33          E4/57-7 (2) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Que beleza de carta a tua de hoje! Nunca li descrição mais singela, mais 

despretensiosa, mais natural e mais cheia de verdade, de sentimento, de poesia. Se tu não me 

estivesses sempre a ofender, chamando-me lisonjeiro dizia-te muitas coisas mais que te não 

digo. Só te digo que tenho lido e relido a tua carta, é que cada vez gosto mais de ti, minha 

Celeste, e que te amo muito, muito. Quero tirar o meu retrato contigo, quero - quero estar 

sempre com a minha Celeste e dizer bem ao mundo que a minha Celeste é um Anjo e que eu a 

adoro. A descrição que me fizeste do teu convento fez-me lembrar também a minha vida do 

colégio. Sobretudo a do último colégio onde eu estive. Eu fui primeiro educado na casa de um 

homem que tinha um colégio na Rua dos Aljibebes, chamado - o homem - António Camilo 

Xavier de Quadros. Tinha sido revolucionário e liberal, e era quando eu o conheci um 

republicano exaltado. Quando eu tinha perto de 14 anos fui para o colégio alemão do Roeder, 

na Rua do Prior, à Buenos Aires. O colégio estava numa rua paralela ao Tejo, superior às 

Janelas Verdes, mas no mesmo sítio. Das janelas e duma grande varanda do último andar via-

se o rio desde a barra até quase ao fim de Lisboa para Este. Defronte e no extremo horizonte, 

os montes da Arrábida e, mais próximo, Almada e as elevações até à Trafaria que se avistava 

com uma linha branca de areia, entre dois infinitos de azul ou de sombra. Pela rua não passava 

de ordinário ninguém. Havia um imenso sossego. Cada um de nós, os estudantes, tinha o seu 

quarto separado. A casa tinha um dos lados para a Barra e para a Ajuda e Monsanto. O meu 

quarto tinha a janela para esse lado. Uma janela pequena aberta na espessura de uma parede 

grossa bastante, apesar de aqui já se achar aberta no último andar. Pela parte de trás havia 

jardins - alguns pertenciam ao colégio. Eu de muito pequeno que passava sempre uma parte do 

ano ao pé do mar, em Cascais, no Estoril, na Ericeira. Ora eu sou naturalmente muito 

constante. Com o mar tenho amores antigos. No colégio alemão a vista do mar, ao longe, do 

ver tão próximo, encantava-me. Eu levantava-me sempre uma hora antes dos meus 

companheiros, quase sempre ao nascer do sol. Saía do quarto e vinha passear para a varanda 

que deitava para o rio. - Era admirável o ar da manhã, o efeito da luz na água do rio, as 
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sombras dos navios destacando-se na água, as sombras gerais correndo diante da luz crescente 

para se irem confundir com a margem fronteira, subindo pelas curvas dos montes. Os tiros e 

os clarins da alvorada que pareciam animar toda a cidade que dormia, o som longínquo das 

carruagens, as nuvens a elevarem-se por um lado coradas pelo sol, e brancas, brancas como o 

véu que se sacuda e esvoace no firmamento e, pelo outro negras a confundirem-se no oceano 

com as ondas. E no Tejo, as ondulações a tornarem-se perceptíveis, as correntes a aparecerem, 

os planos a desenharem-se e o rio a alargar com a perspectiva definida e como que, de 

momento. pintada pelo sol. Então como a luz vinha tornar bem visível o rio e o que o 

povoava, os barcos balouçando-se, a água movendo-se, o fumo a passar pelos canos dos 

vapores, tudo parecia acordar de um sonho de muitas horas. 

Quase de fronte do colégio, mas mais para a direita e longe bastante, vivia uma família 

inglesa. Pouco depois de eu chegar à janela, muito cedo, de manhã, abriam-se as portas de 

uma varanda e saíam três meninas de diferentes idades, mas todas muito novas, com umas 

gaiolas de canários. Estes mal que viam começavam a cantar. Elas punham-lhe água nova nos 

pequenos bebedouros, deitavam-lhes alpista, punham-lhes ramos de flores nas grades das 

gaiolas e beijavam-nos muito através das portas por onde introduziam com muito cuidado os 

dedos para brincarem com os pássaros. Andavam aquelas crianças correndo, beijando os 

canários com os cabelos louros espalhados pelos ombros a rir, a misturarem as suas vozes com 

os gritos e os trinados dos canários - era um lindo quadro. Eu nunca soube bem quem era 

aquela família e creio que se chamava Right - ou coisa assim. Eu conservava-me a ver isto 

muito tempo até que me chamavam para o estudo da manhã. 

Às vezes enquanto estudávamos, vinha para sob as janelas um realejo. Tocava ele uma 

ou duas músicas com um som especial que nunca me há-de sair do ouvido. Já o tenho ouvido 

por essas ruas - paro sempre e lembro-me dos meus tempos de colégio. Eu à tarde ficava 

muitas vezes em casa à janela, enquanto outros iam para o jardim correr e brincar. A vista do 

rio atraía-me. Outras vezes descia também ao jardim, sobretudo quando tinha lição de 

ginástica e passava o tempo livre a passear debaixo de uma parreira cercada de flores, a ler ou 

a pensar. Foi aí e dessa idade que, pela primeira vez, li os primeiros volumes dos Miseráveis, 

numa tradução portuguesa. Nunca pude bem saber o que pensava nesse tempo. O que eu tirava 

da contemplação do rio, do meditar passeando debaixo dos caramanchões - é para mim ainda 

hoje, em parte um mistério. Às vezes - que já então era eminentemente nervoso, chorava - 
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chorava sobretudo olhando ao anoitecer para o rio. Para mim é ainda hoje um admirável mas 

triste espectáculo, um pôr do sol junto de uma massa de água. A água tão líquida e brilhante, 

tão embebida e de luz e de vida, tão palpitante de tons, tão paradas e alguns tão quentes, ir 

pouco a pouco lançando, perdendo raio a raio a sua luz, deixando cor a cor a sua vida, 

causava-me quando ainda tudo se passava em mim sem consciência, uma pena e uma 

melancolia imensas. De noite, muitas vezes, ficava horas e horas na janela do meu quarto. Em 

noites de tempestade era este o melhor espectáculo. O vento estava muitas vezes da barra e 

batia-me forte na janela - abrindo-a e arrombando-a mais de uma vez. Nas noites escuras a 

água continuava-se com o céu e girava tudo em redemoinhos medonhos. A ardentia - a 

fosforescência das águas - brilhavam no meio da escuridão ora amarelenta, ora azulada. Em 

noites de luar - quando o vento batia rijo na água - esta parecia neve revolvida e destacava-se 

em massas brancas que ora caíam, ora se levantavam em poeira. Aqui tem os espectáculos que 

mais me impressionavam. E todavia eu não achava que o mundo fosse mau. E sentia desejos 

de o conhecer - lembrava-me de minha família, das festas que havia em minha casa, das 

músicas que ouvira em teatros, ao piano de minha irmã, das senhoras que vira formosas pelo 

mundo - e sentia uma imensa necessidade de dizer a alguém que amava, que tinha uma grande 

afeição. - E às vezes, ao deitar, chorava silenciosamente lembrando-me que não podia, a essa 

hora, beijar minha Mãe. 

Na aula de Inglês traduzíamos nós Shakespeare e eu decorava pensativo os diálogos 

admiráveis de Romeu e Julieta - e pensava no como seria bom amar muito alguém e dizer-lho. 

Tu, minha Celeste, na descrição que me fazes do teu convento mostras-te bastante saudosa 

desse tempo de então. Eu lembro-me com prazer de todas as cenas que aqui te descrevi, mas 

nenhum tempo da minha vida trocava por este em que te amo, em que tu gostas de mim, e em 

que eu realizo o ideal que já sonhava criança. Amar - e amar um Anjo como a minha Celeste. 

Não tenhas saudades do convento, ama o teu Jaime que nada há de mais santo na terra que 

duas almas que se ligam pelo amor, cheias da ideia do dever, da justiça, da fidelidade, da 

honra, pensando em fazerem a felicidade mútua. Hei-de um dia visitar contigo a Rua do Prior, 

o meu antigo colégio e ver o rio e os jardins e dizer-lhes que és tu quem eu desejava, que és tu 

a minha Esposa, o Anjo da guarda de que então a minha imaginação de criança apenas 

fantasiava as brancas asas indistintas. Sabes tu como eu te amo! Olha agora e sempre que 

penso em qualquer época da minha vida - parece-me que tudo nela foi um trabalho de que tu 
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és o prémio, um caminho de que tu és o desejado fim. Até aqui tinha eu imensas aspirações 

sem objecto, sem fito, trabalhava ao acaso desanimado por vezes - não esperava - andava sem 

tenção e indiferente. Hoje não - se quero ser alguma coisa na sociedade, se trabalho com 

assiduidade, se às vezes penso triste nos obstáculos a vencer - é tudo por causa da Celeste, é 

tudo pelo amor que tenho à Celeste. 

Há tanta verdade e tanto do teu coração e da tua vida na tua carta de hoje, que eu quis 

dizer-te também um quadrozinho da minha existência de criança. Há porém uma grande 

diferença entre nós. É que eu acho-me mais feliz que nunca podendo amar-te e ser de ti 

amado. E tu tens saudades do convento como do melhor tempo. Vês, eu tenho-te mais amor 

que tu me tens a mim. - Deixa-me te falar minha Celeste, agora, numa expressão que tu 

empregas muitas vezes e que me faz sofrer, que tu tens uma ideia bastante falsa e exagerada. 

Não fales com tanto entusiasmo no que chamas amor de Jesus. É isto uma invenção absurda 

da Idade Média a que se chama misticismo. Os conventos em que tantos e tantos espíritos se 

vão entrar [sic] às contemplações desse amor são instituições contra a natureza, absurdas, que 

podem ter atractivos mas que são falsas e pouco de acordo com muitas palavras de Cristo que 

quer a família virtuosa, formada junto do amor da mulher pelo marido e do marido pela 

mulher, que quer que seus filhos trabalhem mais do que rezem - porque o trabalho honrado é a 

melhor oração para Deus - que pregou o amor entre os homens e a liberdade e o trabalho. Isto 

não é dizer que as Freiras, que te educaram, e que te educaram tão bem, e que eu, por isso, 

tanto venero e respeito - não sejam senhoras muito virtuosas - é só para te dizer que podiam 

igualmente sê-lo no mundo, onde se houvesse luta a sustentar seria maior a glória do triunfo. 

Ama o teu Jaime, Celeste, que o teu Deus há-de achar isso sublime e divino. Não sei eu de 

nada mais divino e sublime que o amor sincero, imenso, puro que nos prende - que o amor 

que, como mais de uma vez o temos dito, se revela em nós por uma aspiração a tornarmo-nos 

melhores do que somos, mais justos, mais piedosos. Adeus minha Celeste. O teu Jaime ama-te 

muito e julga que é esta a sua melhor qualidade. Abençoo a minha filhinha. Tu estavas melhor 

da tua garganta? Não apanhes por ora muito ar nela. Vou rezar a tua Salve Regina. Tu deves 

consultar um médico sobre essas dores que tens e essas aflições que te iam fazendo cair. Teu 

Jaime.  
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34          E4/59-4 (22) 

 

[Lisboa] 

[28 Janeiro 1869] 

 

Começa o dia dos teus anos minha querida Celeste e eu vim escrever-te já para ser no 

dia que agora principia, a dar-te os parabéns. Tive agora tanto desejo de te ver. Lembrei-me de 

ir ao Largo de Quintela, mas estavas decerto já a dormir e era mau da minha parte acordar-te. 

Dorme, meu Anjo, dorme, que o teu Jaime pensa muito em ti e ama-te muito. Quem diria aos 

que te estimam, a teu Pai e teus irmãos mais velhos e tua Mãe morta já, quem lhes diria há 

vinte anos que a criancinha pequenina tinha nascido um mês e 4 dias depois de outra que hoje 

tanto te ama. Quem sabe em tantos tempos decorridos quantas vezes passáramos um pelo 

outro indiferentes e impassíveis, sem nos vermos! É notável esta atracção de simpatias que um 

belo dia acorda entre nós e faz com que dois indiferentes se amem com paixão. Eu é que 

nunca na minha vida tive um período como aquele em que agora vivo. Não sabia, minha 

querida Amiguinha, o que era ser amado por um Anjo como tu. Quando farei eu deste dia que 

agora começa o de maior festa da nossa casa! Como nos havemos de então lembrar deste dia 

que hoje passamos sós, separados, apenas pensando muito um no outro! Que bonita carta a tua 

de hoje! Como tu dizes que amas mais que nunca o teu Jaime! Como estiveste sentada à janela 

a pensar em mim! Anjinho! É por isso que eu me sinto tão contente e tão feliz quando penso 

em ti. É porque separados como estamos encontram-se os nossos pensamentos! Amanhã o teu 

Paizinho vai dar-te os parabéns muito contente pelo dia de anos da sua Celeste! E todos os 

teus manos que são tão teus amigos vão falar-te e cumprimentar-te, só das pessoas que te 

estimam deveras faltará o teu Jaime a falar-te. Paciência. Ao menos o meu pensamento não te 

abandonará um momento, nem um instante. Olha, eu não sei se poderei agora escrever-te 

muito mais. Mas amanhã não podendo ver-te todo o dia, hei-de passar a maior parte dele a 

escrever-te. É um dia em que (como em todos os outros mas neste mais que em nenhum) eu 

pertenço à minha Celeste. Eu amanhã hei-de ir buscar um ramalhete de flores para te mandar. 

Quero que a casa da minha Celeste tenha flores no dia de amanhã e seja toda alegria. Gostas 

de flores, não gostas Celeste? Pensa muito no teu Jaime olhando estes dias para as flores que 

eu te mandar. Como são felizes todos os teus que hão-de amanhã estar contigo! E eu que te 
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amo mais que todos nem poderei ver-te beijar as flores que te mandar! Eu amo-te muito 

Celeste, e tenho imensas saudades tuas! Agora mais que nunca me custa não te ver. Anjo, meu 

querido Anjo! Minha Celeste! É muito tarde e eu não quero amanhã levantar-me tarde para te 

mandar o mais cedo possível esta carta e ter tampo de ir buscar o ramalhete. Adeus Celeste. O 

teu Jaime amanhã escreve-te muito. 

Salve Regina pela felicidade da minha Celeste que faz no dia de hoje anos, como faz 

hoje anos que tua Mamã te beijava! Como te ama o teu Jaime! 

Bons dias, Celeste. Olha, estou desesperado, é muito tarde, sou um mandrião, vou já 

sair, juntar esta carta às flores e mandá-las à minha Celeste. Logo te escrevo mais. 

Teu sempre, muito teu Jaime 
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35          E4/57-14 (7) 

 

[Lisboa] 

Quinta-feira, 1869? 

Três horas da noite 

 

Muito e muito obrigado pela tua bonita cartinha desta tarde. Gostei tanto à tarde de 

receber carta tua. Tenho tanta pena que isso te incomode! Enfim, muito boa é a minha Celeste 

que cedeu ao meu pedido. Fui hoje para o Grémio onde estive a ler até às nove horas da noite. 

Procurou-me lá o [Augusto] Machado, um Machado com quem tu antipatizas, pequeno, e que 

todavia é muito bom rapaz e disse-me que precisava passear, se eu o acompanhava ao Aterro. 

Fui. A noite estava muito escura. No céu podiam seguir-se, através do negro imenso da 

atmosfera, os diferentes ciclos de mundos. No fundo, para o lado do rio, via-se acima do 

horizonte uma meia lua avermelhada, duma luz restrita e limitada, de contornos muito 

precisos, dum correctíssimo crescente. Junto desta havia um pálido branquejar dumas nuvens 

pequenas e transparentes - quase não modificavam ainda ali o negro do céu - pareciam ligeiros 

véus de gaze sobre um fato de luto. Deste ponto corria pela água um traço, a coluna de luz - e 

como era uma coluna perfeita, a projecção da meia lua lembrava com uma completa ilusão, 

uma escada cujos degraus se formavam com ondulação do rio que conduzisse até aquelas 

portas do céu onde brilhava, como postigo, o sinistro e vermelho crescente. Desculpa-me se te 

faço esta descrição tão longa e maçadora. É que era um espectáculo original e triste como 

poucos tenho visto. Eu lembrei-me muito de ti, enquanto o Machado me contava uns casos da 

sua vida, e olhei muito para o banco onde uma vez tinha estado ao pé de ti com as tuas mãos 

nas minhas, a olhar-te e a dizer que te amava. Lembras-te? Foi na noite do dia em que eu 

voltei do Turcifal. Foi a primeira vez, se pode dizer-se, em que francamente falamos no nosso 

amor - foi a primeira noite em que eu te disse: "Minha Celeste, minha querida Celeste!" Foi 

nessa noite também que umas mulheres vendo-nos de braço dado na Praça das Flores 

disseram: "Que bonito par!" Foi na manhã desse dia que eu te vira chorando e rindo de alegria 

correres à tua janela para me veres, toda vestida de preto com um lacinho encarnado no 

pescoço e a bandelette doirada no teu cabelo. Chorei e ri ao ver-te tão bonita e tão minha 

Amiguinha, e porque eram já muitas as saudades que eu tinha tido por ti, pela minha querida 
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Celeste! Hoje que tenho a certeza do teu [amor] nada me assusta na vida, e declaro-me o 

homem mais feliz do mundo. Fui, eram quase 10 horas a casa das Enes onde não achei a 

Virgínia melhor. Manda-te ela muitas recomendações e a Mariquinhas e o Caetano [Luz] que 

também lá estavam. Aí às 11 horas saí e vim para casa onde estive a escrever até depois da 

uma hora. Como então me faltasse papel e tinta e eu tivesse ainda muito que escrever, saí e fui 

ao Largo de Quintela na esperança de que, estando acordada como na noite passada eu te 

visse. Estava escura a janela do teu quarto. Eu ainda assobiei tanto.... mas nada me apareceu. 

Estavas a dormir muito sossegadinha, a sonhar talvez com o teu Jaime e ele debaixo das tuas 

janelas esperando a felicidade de ver-te. Fui depois ao Grémio estive ainda muito tempo a 

escrever, e vim afinal para casa onde agora estou e onde consegui com uns pingos de água 

fazer uma pouca de tinta com que agora te escrevo. Aqui tem a minha Celeste a minha vida 

toda, que toda lhe pertence. Abençoa e ama o teu Jaime. 
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36           E4/57-9 (2) 

 

[Lisboa] 

[Fevereiro 1869] 

 

Minha querida Celeste, chego agora de te ver. Que linda noite estava, minha 

Amiguinha! Gostei tanto, tanto de te ver agora! Olha, a tua cara iluminada pelo ar estava tão 

bonita! Não poder eu ficar em adoração ali, diante da minha Santa Amiguinha toda a noite, 

toda a noite a ver-te, pensar no nosso amor e a sentir que felicidade imensa se não experimenta 

em estar assim a ver quem se ama na noite calada e suave, quando os burgueses dormem; 

quando os interesses grosseiros estão esquecidos e silenciosos, e quando há todo o silêncio do 

infinito para nos enchermos com a grande voz do nosso amor. Havemos de dar grandes passei-

os ao luar, sim Celeste? E eu hei-de sentar-te ao luar nestas admiráveis noites de Primavera e 

ajoelhar defronte de ti para estar assim muitas horas a adorar-te - Anjo, minha Esposa, minha 

Celeste - tu estavas agora contente por me ver, por veres o teu Jaime ? Eu fui ver a Africana e 

à saída pensei em que muito gostaria por esta admirável noite de te ver. Cheguei ao Largo de 

Quintela, fui até à Rua das Flores, vendo a janela do teu quarto aberta e da sala iluminada, e 

voltei para cima assobiando. Tu apareceste logo, Amiguinha. E eu fiquei bem contente. Passou 

lá a noite o Silva, não é verdade? E tu pensaste muito em mim e quando estiveres assim 

também como hoje esteve a nossa Ester, quando estiveres a conversar com o teu Jaime, com o 

teu Noivo, com o teu Amiguinho. Boa Celeste. E que noite! Que noite! Que deliciosa 

serenidade que dá à alma, como se ama bem nestas noites silenciosas, como se adoraria bem a 

pessoa que se ama. Como eu te adoraria, minha Celeste se não estivesse tão longe de ti. E 

mesmo assim adoro-te, sim, adoro-te, penso em ti e amo-te, amo-te, amo-te muito. Parece que 

os nomes mais puros só falam bem quando o mais se cala, emudece, parece que o coração só 

reza bem a sua oração de amor, quando tudo o mais desaparece sem voz. Que felicidade este 

amor, ser amado, passar na vida atravessar o mundo protegendo uma existência e protegido 

por um afecto. Porque não estou eu nesta maravilhosa noite de joelhos ao pé de ti na tua 

varanda, olhando-te à luz deste luar que parece acariciar-nos? Pensa muito no teu Jaime, 

pensa. Ninguém se ama tanto como nós nos amamos. Assim a esta noite e a estas horas 

nenhum sentimento fala tão alto como os nossos - os nossos corações deveriam ouvir-se a esta 
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distância - e os nossos pensamentos encontrando-se, hão-de beijar-se como irmãos. Minha 

Noiva, minha Amiguinha que saudades tenho tuas e como te eu amo. Riquinha, minha 

Menina, minha Celeste! Amas muito, amas e eu adoro-te e amo-te imenso, imenso. Olha, 

minha Celeste, quero ver-te amanhã cedo. Assim vou-me deitar e sonhar contigo. Abençoa o 

sonho do teu Menino, do teu Jaime. 
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37          E4/59-2 (38) 

 

[Lisboa] 

[Fevereiro 1869] 

 

Quando hoje à tarde atravessei o Largo de Quintela e desci a rua das Flores ia a casa do 

[Curry] Cabral que mora na Travessa do Ataíde para lhe falar no Casimiro [Serzedelo] que ele 

anda tratando de uma fístula que o pequeno tem num dos olhos. Estive a falar com o Demétrio 

e com o Octávio [Cinatti] antes, viste? Depois não achei o Cabral em casa, desci e fui pelo 

Aterro para casa de minha Irmã. O rio estava lindo, o sol estava a esconder-se, não imaginas 

que admirável luz e cor tinha o rio esta tarde. Jantei em casa da minha Irmã com meu Irmão e 

minha Cunhada que tinham lá ido passar o dia. Depois viemos todos para baixo. Eles foram 

para casa e eu andei a conversar pelo Chiado com o conde de Resende e o Eça [de Queirós] 

que encontrei, e depois fui para S. Carlos onde ouvi os 3 últimos actos da Africana de que 

cada vez gosto mais. Estava lá a D. Mariana [Castelo Branco] que eu fui visitar e que me 

perguntou por ti. Por sinal que me deixou bem triste essa visita, porque perguntando-lhe eu se 

se tinha divertido muito no Carnaval, ela respondeu-me: "Não, estive sempre em casa, à 

excepção de Domingo. Nem recebemos como costumávamos, nem nada. Mesmo a minha casa 

vai agora estar muito sem sabor porque eu, a maior parte dos dias e noites estou doente, a 

Carolina é pouca para as duas crianças, a Emília vai-se embora". Foi isto assim mesmo - creio 

que decorei todas as palavras; o que na burguesia de sua mercê quer dizer: "Não me apareçam 

lá à noite", não é verdade? Vê que infelizes somos. Não temos agora sítio nenhum onde nos 

encontremos. - Nem Domingo nos falamos. Quando poderemos ter aquelas conversas tão 

boas, em voz baixa, nós dois, bem sós, no meio de muita gente! E eu que tenho tantas 

saudades tuas, minha Celeste. Estou triste, estou. Oh Celeste promete-me ao menos que hás-de 

fazer todo o possível para Domingo ires ao Passeio ou dar um passeio como no outro dia para 

eu te ver e falar contigo, sim? Vim agora para casa logo depois da Africana. Tenho o livro do 

Victor Hugo onde vêm os tais versos vou-tos copiar para aqui: 

 

Elle disait: c'est vrai, j'ai tort de vouloir mieux 

Les heures sont ainsi très doucement passées 
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Vous êtes là; mes yeux ne quittent pas vos yeux 

Où je regarde aller et venir vos pensées. 

Vous voir est un bonheur; je ne l'ai pas complet 

Sans doute, c'est encore bien charmant de la sorte! 

Je veille, car je sait tout ce qui vous déplait, 

Ce que nul fâcheux ne vienne ouvrir la porte. 

Je me fais bien petite, en mon coin, près de vous 

Vous êtes mon lion, je suis votre colombe; 

J'entends de vos papiers le bruit paisible et doux; 

Je ramasse parfois votre plume qui tombe; 

Sans doute je vous ai; sans doute je vous voi[s]. 

La pensée est un vin dont les rêveurs sont ivres 

Je le sais; mais pourtant je veux qu'on songe à moi 

Quand vous êtes ainsi tout un soir dans vos livres 

Sans relever la tête et sans me dire un mot 

Une ombre reste au fond de mon cœur qui vous aime 

Et pour que je vous vois entièrement il faut 

Me regarder un peu, de temps en temps vous même. 

 

Não é um quadro tão semelhante ao que nós temos sonhado tanta vez? Só com a 

diferença que je serai jamais tout un soir dans mes livres sans relever la tête et sans te dire un 

mot, la différence c'est que aucune ombre restera au fond de ton cœur, et que les livres seront 

oubliés [pour] que ma douce Celeste soit toujours heureuse et toujours entourée de mon 

amour. 

Tu amas o teu Jaime? Que saudades tenho tuas, deveras, deveras, conheço que te estou 

amando agora como nunca. Às vezes sinto vontade de correr a tua casa, de me esquecer de 

todas as conveniências e de ir falar-te, ver-te, dizer-te que te amo. Nunca me hás-de amar 

como eu te amo porque eu sinto que te amo muito, muito, vou escrever no teu leque, tratar-te 

por tu lá - que bom - que feliz eu me vou sentir de poder no teu leque escrever tu e Minha 

Celeste. 

Abençoa o teu Jaime 
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Bons dias Celeste, como estás? Esteve cá ontem à noite depois de eu te escrever, o 

[Salomão] Sáraga. Pouco conversamos que eu estava com imenso sono. O [Ernesto] Marecos 

está melhor. O Caetano Luz mandou-me pedir se eu ia a casa dele hoje até ao meio dia. 

É quase meio-dia, vou lá. Depois volto a casa porque deve cá vir o conde de Resende a 

quem preciso dar umas explicações que ele me pediu com respeito a uma fábrica de vinhos. 

Talvez não possa ver-te muito cedo, como desejava porque estou com grandes saudades tuas. 

Está o dia tão bonito! Se tu fosses hoje ao Passeio! Adeus Celestinha, minha boa Celeste. Sê 

muito amiguinha do teu Jaime 
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38           E4/58-2 (6) 

 

[Lisboa] 

[Fevereiro 1869] 

 

Vi-te, vi-te, falei contigo, apertei-te a mão. Estou tão contente! Hoje, quando recebi a 

tua carta decidi logo deixar tudo que tinha a fazer para te acompanhar, mesmo de longe, a 

Belém e para te ver. Passar um dia sem te ver é que eu não queria, embora se perdessem todos 

os meus compromissos. Como ainda era cedo fui a casa do [Caetano da] Luz que não 

encontrei e depois fui para o Largo de Quintela. Esperei por ali um bocado e como te não visse 

pensei que terias ido dar ao Passeio a tal volta de que me falavas na tua carta - fui ao Passeio, 

não te vi, voltei e no Rossio encontrei o conde de Resende que se apeava do trem e que vinha 

de minha casa onde me esperara em vão. 

O que eu queria era ver a minha Celeste. - Fui outra vez ao Largo de Quintela e como 

te não vi e reparei que a janela do teu quarto até tinha as portas de dentro cerradas, fui para o 

Cais do Sodré e embarquei para Belém. No mesmo vapor ia a Esterzinha Abecassis a quem 

cumprimentei quando embarquei, porque o resto do tempo fui sempre em cima, fora do toldo, 

a olhar para o rio e para a outra banda que estava lindo. Mesmo eu também queria ver o vapor 

que vinha de Belém para observar se tu ias nele já de volta. 

Cheguei a Belém e fui para a porta do convento do Bom Sucesso e conservei-me talvez 

duas horas ou quase, a certa distância passeando. Estavam à porta umas 4 carruagens - numa 

saiu um sujeito alto, de bigode louro que de longe não conheci e uma senhora, além de outra 

com um casaco de veludo que muito a fazia parecer a Virgínia Enes. Noutra carruagem 

partiram umas senhoras com uma criança. Enfim, imaginando que irias no último vapor das 5 

horas e que já não estarias no convento, voltei a Belém e fui assistir à partida do vapor. Depois 

andei a passear no Largo, tendo perguntado a um trabalhador se o Sr. Cinatti ainda estava nas 

obras. O Magalhães Coutinho, que é muito meu amigo, por mais de uma vez parou para me 

chamar, mas eu que queria estar livre para te poder seguir, dava voltas e esquivava-me até que 

afinal vi a minha Celeste e lhe fui falar. Eu não fiz mal em te ir falar, não é verdade? Gostei 

tanto! Tenho já beijado tanto as flores do teu jardim! Minha boa Celeste! Olha, Celeste, estás 

melhor da constipação? Vais hoje escrever ao teu Jaime uma cartinha bem bonita? Tanto hoje 
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me custava não ver a minha Santinha, a minha bonita Celeste. Hei-de logo responder muito à 

tua carta de hoje, e hei-de te provar que não há contradição no que escrevi no Lamartine - 

simplesmente o que infelizmente pode estar certo que não é verdade é eu ser um grande 

homem. O que é certo é eu amar muito a Celeste, muito. Que lindo tempo! Vê se vais amanhã 

ao Passeio, sim? Vou mandar-te esta carta e jantar depois. Teu, muito teu Jaime. 
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39           E4/57-9 (3) 

 

[Lisboa] 

[Fevereiro 1869] 

 

Vou responder agora às tuas cartas - Começarei por explicar uma frase que não 

entendeste segundo dizes. Escrevi-te eu o seguinte:"Em virtude de mil acidentes estranhos à 

vontade de nós dois, andamos poucas vezes juntos". Eu sublinhei estas palavras para te dizer 

que o que fazia com que andassem separados eu e o Caetano [Luz] não era menos amizade 

entre nós, mas circunstâncias casuais. Disse-te que isto era a resposta à tua carta, isto é, porque 

não querendo eu enganar-te não podia porque o ignorava o que de particular se teria passado 

na vida de Caetano nestes últimos tempos. Explicado isto, ouve o que vou contar-te. E acho 

inútil dizer-te que ninguém deve sequer adivinhar o que aqui te escrevo: esteve ontem em 

minha casa o Caetano. Disse-me que estava muito precisado de se achar a sós comigo que ele 

considerava o seu único amigo para desabafar comigo as suas dores e os seus remorsos. O que 

aí dizem a respeito da tal espanhola do Redovalho é verdade. Simplesmente entre lágrimas de 

desespero ouvi dizer ao Caetano que nem um momento só deixara de amar a Mariquinhas - 

que fora um momento de desvario e que o seu maior castigo seria se eu não acreditasse que ele 

fora sempre fiel ao seu amor pela mulher, e que uma loucura de um momento de desvario não 

podia por modo nenhum, riscar para sempre uma vida ocupada a pensar no anjo da sua 

mulher. Chamou então anjo à Mariquinhas, alma pura e suave que o amava tão confiada e 

inteiramente. 

Já vês, Celeste, que não era nesta situação que eu devia condenar o procedimento do 

Caetano, retirar-lhe a minha amizade. Não tens sempre vontade de perdoar quando vês chorar? 

Eu abracei-o e disse-lhe que como cavalheiro lhe dava a minha amizade agora mais que nunca 

que ele precisava uma alma com quem desafogasse as suas penas. Que ele era novo e tinha 

ainda diante de si muitos anos para os passar numa adoração diante da mulher que tão boa era. 

Não terias tu feito o mesmo, Celeste? Não te pedia a tua alma que fizesses isto? Ainda me 

dirás agora que não seja amigo dele, que o deteste? Ainda me porás nessa escolha espantosa: 

ou eu ou ele?. Sabes, minha Celeste, que colocado nessa escolha eu deixaria tudo, mas tudo, 

por ti. Mas o Caetano Luz é no fim de contas uma alma de belas qualidades. O mundo, minha 
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querida Celeste, não dando às faltas dos homens a mesma importância que às das mulheres, é 

que é o culpado disto. Perdoas tu ao Caetano? Deixas que eu seja amigo dele? E agora 

Celeste, um pedido te faço: não me desculpes nunca o procedimento do Redovalho. Seja qual 

for [?] é vil e infame bater num homem pelas costas e indo com uma senhora e uma criança. 

Custa-me bastante o ver-te defender esse canalha cujo nome, confesso-te me custa até 

a escrever nas cartas para ti, onde eu só desejaria fixar as puras e belas recordações da minha 

vida. Perdoa tu ao Caetano, peço-te, em nome do nosso amor. Se visses como ele chorou, e 

como ele disse que tinha remorsos! Como ele jurou que amava a Mariquinhas, que nunca 

deixaria de amá-la e que ia passar a vida inteira a cercá-la de amor e de adoração. Não posso 

abandoná-lo, não, Celeste. Nem tu podias exigir isso de mim. Já vês que te não engano e que 

sinceramente te conto tudo que se passou. 

Lembra-te que o que sempre se observou de segredo, era o que um ao outro dizemos 

nas nossas cartas, deve a respeito destas, ser absoluto. Deixas-me censurando a falta, o crime 

mesmo do Caetano, continuar a ser amigo dele? Eu sou muito constante minha Celeste - 

quando uma vez dedico a alguém uma afeição, amor ou amizade - custa-me muito a arrancá-la 

do espírito. É por isto que te hei-de amar muito sempre. E tu hás-de sempre amar-me muito, 

que o teu Jaime nunca pensará senão em ti. 

Tenho agora estado a lembrar-me que amanhã por estas horas estarei eu a conversar 

contigo na Assembleia. Que bom. Tu hás-de lá estar muito Amiguinha do teu Jaime e hás-de, 

quando ninguém puder ouvir, dizer que o amas, não é verdade? Há quanto tempo não oiço a 

tua bonita voz dizer-me: "Eu gosto muito de ti”. - Viste hoje que cortei o cabelo? Achas-me 

assim melhor ou pior? Há pessoas que dizem que eu com o cabelo cortado curto fico muito 

mais simpático. Mas como eu não quero parecer simpático senão à minha Celeste, só quero a 

opinião dela. 

Tu hoje deitaste-te muito cedo, não é verdade? Para que estás agora acordada até tão 

tarde? Isso não te faz bem. A minha Celeste que tinha o hábito tão higiénico de se deitar cedo 

e levantar com os passarinhos! - Eu não quero que estejas doente, ouviste? Vês, eu agora 

obedeço-te deitando-me cedo. Abençoa o teu Jaime, minha Celeste. Não me tenho esquecido 

nunca de rezar a tua Salve Regina, não. Boa noite Celeste. Ama muito o teu Jaime. 

Bons dias Celeste. Vou já mandar-te esta carta. Como logo à noite vou ser feliz falando 

à minha Celeste, estando muito tempo a namorar com ela e a vê-la. Estou tão contente a 
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lembrar-me disso! Minha querida Celeste! O teu Jaime ama-te muito. Olha, Celeste, eu tenho 

razão no que te digo nesta carta, não tenho? Adeus minha Celeste, abençoa o teu Jaime. 
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40           E4/59-5 (7) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Bons dias, Celeste. Dormiste bem? Tu bem podes deitar-te agora cedo, uma vez que te 

levantas tão cedo. Achei-te ontem parecer de doente, magra – toma cuidado na tua saúde, 

minha Celeste. Eu quando te conheci via-te cara de mais saúde e mais gorda. Pois tu amas-me, 

sabes que o teu Jaime te ama muito e no entanto sofres e emagreces. Eu não quero isso, 

ouviste? Fico tão contente quando leio nalgum bilhete ou carta tua estas palavras: “Amo-te 

muito” Mesmo na pior e mais zangada das tuas últimas cartas perdoava-te o dizeres-me que 

me detestas quando me dizias que me amavas imenso apesar disso. Vejo daqui donde escrevo 

o Céu muito azul. Tu vais hoje ao Passeio, sim? Deves ir para recompensar o teu Jaime do 

juízo com que este se comportou ontem. Vês? Como eu obedeço às ordens de minha Celeste. 

Não te fui falar enquanto estiveste só com a Mana Cleofe. Só te falei quando chegou o 

Demétrio [Cinatti]. Não é verdade que o Jaime merece uma recompensa de ser bom 

rapazinho? E olha que me custou bem ver o [António Maria Pereira Chaves] Mazziotti e falar-

te e eu só a passear de longe. Mas eram ordens tuas, cumpro-as religiosamente. 

Vais ao Passeio, não é verdade? Eu vou daqui a bocado a casa da Simy dar-lhe toda a 

qualidade de satisfações. Isso, porém, em nada prejudica ou altera o que te aconselhei e que tu 

não podes negar que te é muito útil. Tu ontem prometeste-me, no Passeio, uma carta muito 

bonita. Mas olha que eu quero que me digas sempre francamente o que sentes quando o 

espírito não tiver nada bonito a dizer-me, então escreve-me o que pensares ainda que seja 

desagradável. Eu ontem não me queixei de tu não me dizeres coisas agradáveis nas tuas 

últimas cartas, mas de as não sentires no momento em que eu precisava de consolação. 

Veremos a tal carta bonita! Olha, Celeste, então no sábado vais à Assembleia, sim? E és o meu 

par para as primeiras contradanças, não é verdade? Olha, Celeste, eu quero-te pedir uma coisa 

que tu me não hás-de negar. Seja pelo que for, a acção do Redovalho em bater no Caetano 

[Luz] indo ele com a Senhora e a filha, e o bater-lhe por detrás, todos o classificam de infâmia 

e cobardia. Ora é possível que esse homem vá à Assembleia Portuguesa. Eu queria-te pedir 

que não dançasses com ele ainda que ele mais de uma vez te tire para par. Diz-lhe que já tens 
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par para muitas e dança comigo aquelas que se assim não fizeres eu teria um grande desgosto. 

Porque esse homem tem sobre si o desprezo de toda a gente e eu custava-me ver-te pelo braço 

dele. 

Aqui tens tu a diferença entre o Clube e a Assembleia. É que depois do que se passou, 

esse homem que ataca outro pelas costas indo este com sua mulher e filha, não estaria mais no 

Clube e entrará, se quiser, na Assembleia. Isto não é aristocracia, chama-se dignidade. 

Adeus minha querida Celeste. Até logo, sim? Abençoa o teu Jaime. 
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41          E4/59-1 (24) 

 

[Lisboa] 

[1 Março 1869] 

 

Estive em casa a escrever para meu Pai depois que te vi. Saí depois, encontrei o Eça 

[de Queirós] e fui com ele jantar a casa do Conde de Resende, a Alcântara. Estive com a Simy 

e o Salomão [Sáraga] que fizeram afinal as pazes. Agora muito para nós, reputo isso bem 

pouco feliz para o Salomão. Para mim, pelo menos, não me servia um amor assim. Quinta-

feira vai o Romeu e Julieta, provavelmente vais, não é verdade? Não há já, segundo me disse a 

Simy coisa alguma a bordo do navio americano, onde demais a mais eu não tinha proba-

bilidade de poder ir. Há porém, de Domingo a 8 dias, um outro piquenique a bordo de um 

vapor que conduziu a troupe ao Alfeite. É tão boa esta ideia, não é? Como há-de ser bom eu, 

com a minha Celeste, a amarmo-nos muito, a conversarmos muito um com o outro. Quem 

dera já cá o tal Domingo! Logo te responderei ao que me dizes na tua carta de hoje. 

Tens tido muitas saudades do teu Jaime? Gostava tanto, tanto, de te falar! Vou hoje 

para casa muito cedo, trabalhar. Minha Noivazinha, minha querida Amiguinha, ama muito o 

teu Jaime. Mandar-te-ei os livros que me pedes, inclusive o Rafael que, com efeito, acho que 

foi tolice minha não te querer deixar ler. És muito amiguinha do teu Jaime? Vais pensar muito 

nele e escrever-lhe uma carta muito bonita? Adeus minha Celestinha, abençoa o teu Jaime 
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42          E4/59-4 (17) 

 

[Lisboa] 

[Março 1869] 

 

Fui como te disse jantar a casa do Conde de Resende. Depois vim para S. Carlos onde 

ouvi o último acto da Africana na plateia. Estou agora no Grémio com o Aquiles [Cinatti]. 

Como o Aquiles queria ir para casa deitar-se, acompanhei-o até à porta e andei pelo Largo de 

Quintela a passear com muita vontade de te ver. Ainda assobiei com pouca força, mas afinal 

retirei-me porque não queria que acordasses e apanhasses o frio da noite. Estou com muitas 

saudades tuas estou, e estou triste. Creio bem que não há amanhã baile nenhum na Assembleia 

porque não ouço dizer nada. Então não há meio nenhum de resolver o Isidorinho [Costa] a ir 

segunda-feira ao Clube? Passa-se o Entrudo sem passarmos sequer uma noite juntos? Quando 

fores a algum teatro, agora pelo Entrudo, não te esqueças de dizeres, já que não posso estar 

contigo nos bailes. Gostei hoje muito de te ver, mas como devemos inteira franqueza um ao 

outro, quero dizer-te tudo, tudo que passou pelo meu espírito. Eu sei perfeitamente que só 

gostas de mim, assevero-te que nem por um momento duvido de ti. Mas há homens – e são 

quase todos - que em vendo uma senhora voltar para eles a cabeça duas vezes, dizem logo que 

essa senhora os namora. Quando eu estava nas grades de S. Pedro de Alcântara, vendo-te no 

passeio em baixo, estava a pouca distância, também encostado às grades superiores, um rapaz 

que é filho do Viana do Chá, de bigode e pêra preta. Eu sei perfeitamente que tu só gostas de 

mim, mas o que é facto é que ou curiosidade ou não sei quê, tu olhaste para ele umas poucas 

de vezes e quando ao subir a escada voltaste a cabeça, levantaste o olhar não foi para mim 

apesar de eu estar bem próximo, mas para ele que as tuas vistas se dirigiram a ponto de que, 

quando depois passaram pelo pé dele, ele voltou-se e foi-as seguindo com os olhos. Não posso 

dizer-te o que isto tudo me afligiu não só porque efectivamente te tinha visto olhar para ele, 

mas porque ele ficou persuadido de que tu o quiseras namorar. Vê que desgosto e que 

humilhação para mim. Quando depois passaste ao pé da minha rua, estava no meu espírito 

lutando o desgosto e o saber que tu realmente gostando de mim, não podias olhar namorando 

para mais ninguém. Sorri quando tu olhaste para mim, mas posso asseverar francamente que 

bem contrafeito foi esse sorriso. Todas as pessoas que te vissem quando subiste a escada e que 
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o vissem a ele voltar-se, diriam que tu o namoravas, por mim ninguém daria. Todos têm e 

devem ter o seu amor próprio, para o meu assevero-te que é esta uma das maiores 

humilhações. Perdoa-me Celeste, perdoa-me que eu sei que tu gostas de mim, sei porque mo 

dizes e não quero nem posso supor que me enganas. Mas agora que para te escrever tenho 

pensado nisto, estou aflitíssimo. Diz-me francamente Celeste, se me amas. E não voltes nunca 

a cabeça para olhar para trás para nenhum. Tu fazes isso, decerto, bem inocentemente, mas 

não imaginas o efeito que faz. Eu tenho ouvido mil vezes dizer: “Pois tanto me aceitava a 

corte que mais de uma vez na rua, voltava a cabeça para olhar para mim” E sei que é 

argumento que convence a todos. Estou bem triste, estou. É que eu não hei-de nunca achar 

quem goste de mim tão completa e absolutamente como eu gosto. As mulheres mais ou menos 

não resistem a produzir efeito sobre um homem e verem a admiração de um homem, não 

resistem. Ora eu queria que me amassem bastante para que lhes bastasse a minha admiração e 

o meu amor. Olha, é um tormento horrível o eu imaginar que esse homem ou alguém possa 

gabar-se de que tu lhe deste atenção, ou voltaste a cabeça para olhar para ele. 

Bons dias Celeste. Estive ontem bem perturbado e só bem tarde pude dormir. A minha 

imaginação é um tormento, em ela começando de conclusão em conclusão, a criar, aflijo-me 

eu bastante. Perdoa-me. Mas eu sei que não posso nunca ser feliz com este meu génio e com o 

mundo como nele pensam. Teu Jaime 
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43           E4/58-2 (7) 

 

[Lisboa] 

[Março 1869] 

 

Minha querida Celeste, vim para casa jantar e não tornei a sair. Tenho estado a 

trabalhar. Recebeste a Delfina do mal? Hás-de me dizer se gostas. Eu li bocados de que gostei 

imenso. Lembro-me, entre outros, a conversa dos dois pequenos quando estão a apanhar lenha 

junto da Sagucha. Sobretudo a descrição feita pelo pequeno das bruxas e lobisomens, quadro 

admirável de mitologia nacional - a descrição da Delfina, a que ela faz da morte do filho. O 

coro das lavradeiras, interrompido pelo canto triste e sentido da filha da Delfina - o serão das 

raparigas - o soalheiro das velhas, o baile - enfim, mil coisas muito bonitas. 

Minha Celeste, estarás agora a sonhar com o Jaime? A estas horas dança-se imenso no 

Clube - deixá-los, não tenho a menor inveja. Gostava sim de lá estar com a minha Celeste, 

mas sem ela, muito aborrecida havia eu de achar a festa. Que felicidade a minha se amanhã te 

vejo e te falo em casa da D. Mariana [Castelo Branco]. Estou com tanto medo que isso se não 

realize. Se tu amanhã me mandares dizer que não vais fico tão triste, tão triste! - Que 

felicidade que é estar ao pé de ti. Às vezes não sei o que te hei-de dizer - e só posso olhar para 

ti. Outras não sei porque começo a rir, sem motivo com um riso alvar, estúpido, tão 

intimamente feliz por te ver a olhares para mim. Depois tenho medo que estejam todos a olhar 

para nós e fico com zanga às pessoas que nos rodeiam. 

Olha, Celeste, se agora fores aos Domingos à missa com a Mana Cleofe manda-me 

dizer na véspera, porque eu vou lá ver-te mas estou muito disfarçado a um canto, de modo que 

ninguém dê por mim e tu não olhes para mim. Fazemos isto, sim? 

Hei-de amanhã ir à Associação de Agricultura, por isso não posso mandar-te os 

bilhetes de manhã - mas mando-tos à tarde. Eu, esta tarde, quis quando saí do Grémio, depois 

de te escrever, ir ainda procurar ver-te mas estava a chover muito. 

Estive hoje de dia em casa das Enes - não sei se já to tinha dito. - A Virgínia está um 

pouco animada. Mas para a tal dor reumática precisa tomar iodoreto de potássio, mas quando 

o toma tem agonias e faz-lhe mal ao estômago. Todavia esta noite, apesar de ter febre, dormiu 

melhor. Está tão abatida, coitadinha! Perguntou-me muito por ti, ela e a Joaninha que também 
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estava muito triste e muito zangada por o António Pessoa não melhorar de posição e não casar 

com ela. Diz que há 7 anos que se namoram e que não pode passar assim a sua vida. O 

Joaquim Luz casa no sábado. Aquele, coitado, também tem de passar decerto bem maus 

bocados. Ele contraiu um empréstimo, não se sabe em que condições, mas não boas decerto, 

para pôr os quartos. A casa para onde ele vai viver é do sogro e onde a família do sogro mora. 

O sogro, tudo quanto tem em casa deve, a mobília e tudo, creio que até a teu cunhado Gardé - 

vê tu que vida aquela - e ele tem a muito custo 30 e tantos mil reis por mês. Coitado! E aqui, 

muito mesmo muito para nós - ele vai casar porque realmente gosta dela - mas ela, tenho-o 

percebido que vai muito por cálculo da cabeça e pouco por sentimento do coração. Pois ele é 

bem bom rapaz. Eu hoje, quando passei a segunda vez pela tua casa, olhei pouco porque 

estava o Demétrio [Cinatti] à janela e não quis que ele se julgasse pau de cabeleira. Da terceira 

vez quase te não vi porque entrou para lá a Simy e tu estiveste muito tempo sem aparecer. Está 

uma noite de luar claro apesar de no céu haver bastantes nuvens. Era tão bom que o tempo 

melhorasse! São tão bonitos os dias de bom tempo nesta estação. Então amanhã falo-te, sim? 

Era para mim tamanha felicidade que não acredito nela. Mas ao menos, depois de amanhã à 

noite vejo-te na Associação da Agricultura na abertura dos cursos. Hei-de pôr-me em sítio 

donde te veja muito bem, sem que possam os mais estar a reparar para onde eu olho. Minha 

Celeste, o teu Jaime é tão feliz quando pode falar-te e estar ao pé de ti! Boa noite - vou-me 

deitar que é muito tarde, abençoa meu querido Anjo o teu Jaime. É verdade - diz-me quem é 

que hoje me mandou de tua casa agradecer pelo Via Láctea? Ele diz que tu lhe deste a carta 

para mim e que depois uma voz dum senhor que ele não viu disse: "Agradece ao Sr. Batalha 

Reis". Manda-me dizer quem foi e o que é que me agradecem. Adeus. Teu sempre muito teu 

Jaime. 

Quarta-feira Muito bons dias minha Celeste. É muito tarde - eu sou um mandrião 

espantoso e tu deves ralhar comigo. Parece-me que o dia não está muito mau - pelo menos 

vejo seus bocados de céu azul. Sonhei contigo Celeste. - Sonhei que andava a passear contigo 

de braço dado e com o Pai Cinatti. Mas o Pai Cinatti estava já muito velhinho e eu dava-te um 

braço a ti e outro braço a ele, e íamos assim todos três muitos contentes a conversar e a rir. Tu 

ias a olhar para mim com a tua carinha muito meiga e o Pai Cinatti chamava-me buon ragazzo 

por eu fazer a felicidade da sua Celeste - e eu muito contente e muito feliz ora beijava as tuas 

mãos, ora beijava as mãozinhas trémulas do teu Papá que já era velhinho. De repente, em 



 81 
 

lugar das mãos do teu Papá estava o João que era a quem eu beijava e que me batia na cara 

muito e tu rias - do resto não me lembro. Vê que sonho! É verdade que hás-de ser muito feliz 

com o amor do teu Jaime. 
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44          E4/57-10 (3) 

 

[Lisboa] 

[Março 1869] 

 

Chego agora do Teatro, ou antes do Largo de Quintela. Fui lá na esperança de ainda 

ver luz na tua janela, de te ver, mas está tudo às escuras. 

Teu Papá chegou bem? Sabes, o homem que esta tarde mandei entregar-te aquela carta 

e a quem, como imaginas, não estive com mais explicações, veio dizer-me que a minha carta 

fora mesmo entregue ao Sr. Cinatti que a lera e lhe dissera que não tinha resposta. Olha, 

Celeste, estou agora com muitas saudades tuas. Eu já por mais vezes te tenho descrito esta 

impressão que recebo ouvindo uma música muito boa, ou o que quer que seja de belo ou de 

grande: logo sinto imensas saudades tuas, logo sinto por ti muito mais amor, logo tenho pena 

de não poder estar junto a ti ouvindo a música e amando-te. Há bocados na Africana que eu 

quereria ouvir vendo-te olhar para mim e dizendo-te que te amava muito. 

Olha, em S. Carlos estavam as Pachecos, filhas dum capitalista de Lisboa e junto a 

uma delas o noivo. Estiveram toda a noite a conversarem um com o outro e a olharem um para 

o outro. Não imaginas como eu os invejei e como eu pensei em ti, na minha Celeste, na minha 

Noivazinha que não estava ali ao pé do seu Jaime a ouvir aquela música em que tão bem se 

traduzem todos os sentimentos do espírito. Os últimos actos passei-os no fundo do camarote, 

com os olhos fechados, ouvindo a música e pensando em ti, figurando que te via, e que via 

olhares para mim ao som daquela magnífica música. Parece-me que te não disse que foram 

também ao Teatro minha Irmã, meu Irmão e meus Cunhados - e estavam também meus 

sobrinhos que gostaram imenso - e deram palmas à vista do 4º acto. Meu Pai estava contente 

porque tinha ali todos os filhos. Coitado, vai-se embora amanhã de manhã. Vês? Estou livre 

da Espanha. Se Deus quiser não me separarei da minha Celeste. Mas fará o Bispo de Viseu o 

que prometeu a meu Pai? É o que agora me inquieta. Tu estás contente com o teu Jaime? Já 

lhe perdoaste tudo? Eu amo-te muito e tinha toda a razão de me zangar por tu me chamares 

alma de gelo na tua carta. É verdade que depois disso e doutras coisas dizes que é brincadeira. 

Então eu, o exagerado, o doido, afinal sou o extremo oposto, não tenho entusiasmo, sou frio e 

gelado!!!! - Tu és mesmo má! Eu amo muito a minha Celeste e vou fazer toda a diligência 
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para não ser rabugento nem impertinente. Minha Amiguinha, minha Celeste, diz ao teu Jaime 

que o amas muito e escreve-lhe uma carta muito bonita. Que disse teu Papá da minha carta 

que ele recebeu e leu? - Ele zangar-se-ia por nós nos tratarmos por tu? - Não zangou de certo 

que nada pode haver mais inocente neste mundo. Se a Mana Cleofe se retirasse de tarde e eu 

ainda hoje te falasse, era tão bom, tão bom! Vou ver o teu retrato, pensar muito em ti. - Beijar 

no teu retrato a tua mão e pedir-lhe a ela que me abençoe. Teu, sempre muito teu Jaime. 
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45          E4/59-2 (36) 

 

[Lisboa] 

[Março 1869] 

 

A minha Celeste não está zangada com o seu Jaime, não é verdade? Olha, Celeste, o 

que ontem sobretudo me afligiu não foi o imaginar que terias lido o livro, foi o julgar que 

tendo-o lido me disseras que não. Eu que confio plenamente em ti, custava-me muito o saber 

que mesmo numa coisa tão pequena e insignificante, não tinhas escrito a verdade. E depois eu 

julgava merecer-te mais confiança, pensando que não contrariaria um desejo teu sem para isso 

ter uma razão. Tu és condescendente com o teu Jaime, minha Celeste, não é verdade? És 

Amiguinha dele e falas-lhe sempre verdade e dizes-lhe sempre tudo o que pensas e tudo o que 

fazes. Pois não é tirar-me uma parte do teu espírito o não me dizeres os livros que lês, as 

ideias que esse espírito todos os dias recebe? Pois é preciso eu pedir-te, minha Celeste, uma 

coisa que parece-te deveria ser agradável, isto é, contares-me a história dos sentimentos que 

experimentas e das ideias que passam no teu espírito? Que coisa mais agradável e interessante 

haveria para mim do que seguir a tua bela inteligência, assistir passo a passo à tua cultura. Não 

me negues este prazer, Celeste, diz ao teu Jaime toda a tua vida e todos os teus pensamentos e 

tu, que és tão franca e tão leal, não te custa estares a receberes ideias de que não falas ao teu 

Jaime? 

Olha, minha Celeste, eu não compreendo o verdadeiro amor, aquele que eu sinto por ti, 

que tu dizes ter por mim, não compreendo sobretudo [o] viver feliz de dois esposos sem essa 

franqueza completa e inteira, sem limites em que todas as ideias e pensamentos sejam ditos, 

fazendo assim as duas inteligências e as duas almas uma só e a mesma. Não é verdade que tu 

pensas assim? Eu amo-te muito, amo. Tu não estás zangada comigo, não? E hás-de sempre 

dizer tudo francamente ao teu Jaime, tudo que pensares ainda mesmo que julgues que isso o 

pode desgostar. Minha boa Celeste, sê muito Amiguinha do teu Jaime. Olha eu agora estive no 

Largo de Quintela, está uma noite como dia, claríssima, admirável. Estavas a dormir, estavas 

que no teu quarto não se via luz alguma, eu passei e disse muito baixinho o teu nome e vim 

para casa onde agora te escrevo e pensar em ti, lembrando-me que tu estarás, talvez, zangada 

comigo. Não estás, não? Estive em S. Carlos como te disse com o meu Pai. Visitei a 
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Mariquinhas Luz que estava no seu camarote com a Joaninha Enes que ralhou muito comigo e 

me perguntou se eu já não ia a casa delas por tu mo teres proibido, que era isso que ela 

acreditava, eu disse-lhe que bem pelo contrário já me tinhas chamado a atenção para isso. Ela 

e a Mariquinhas mandam-te muitas recomendações. A Virgínia está há muito tempo com 

tosse, bastante doente. Hei-de ir vê-la amanhã, não é verdade? Saí do teatro e encontrei à 

esquina do Chiado o [Salomão] Sáraga que estava esperando que a Simy passasse. Passou 

então a Mana Cleofe [Cinatti] e o Isidorinho [Costa] que eu cumprimentei. Fui pelo Chiado 

abaixo até à escada de D. Mary Amzalac. Saiu a Simy e acompanhámo-la até casa. A Simy 

perguntou-me por ti e disse-me que te desse recomendações. Estivemos um grande bocado 

parados à porta da Simy que estava falando com o Salomão nas eternas zangas daquelas duas 

enigmáticas almas. Depois eu e o Salomão descemos a Rua da Emenda [...] 
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46          E4/57-7 (10) 

 

[Lisboa] 

[5 Março 1869] 

 

Chorei muito para te ver. Chorei sim porque o sol batia-me na cara e quase me não 

deixava abrir os olhos. Tu vais ou não vais ao piquenique? Olha a Simy disse-me que me há-

de convidar um dos indivíduos que organizam a festa. Sendo assim eu vou. Isto é, vou se tu 

fores - mas caso contrário nada me divertirei e não vou. 

Não vejo que tu faças nada às tristezas do teu Papá deixando de ir, nem me parece que 

essas tristezas por as entrevistas de que me falaste lhe devam merecer muito cuidado. Teu 

Papá não tem a queixar-se senão dele. Os nossos empresários do Teatro da Trindade e D. 

Maria nada têm com o teu Papá. Eles acham as vistas no Teatro, servem-se delas como lhes 

parece. Todo o contrato é com o Governo, que é quem devia pagar a teu Papá. Uma vez que 

teu Papá não pôs embargos no cenário quando o Governo contratou a empresa do Teatro, nada 

têm com isso os empresários - e o próprio Governo, uma vez que teu Papá é tão indulgente, 

pode pagar-lhe quando quiser. Por esse respeito teu Papá deve queixar-se de si e do seu génio. 

Não é a empresa do teatro da Trindade e D. Maria que deve as vistas ao teu Papá: é o 

Governo. Eu ontem não bocejei por sono, não. É que estava nervoso e em assim estando 

bocejo sem sono nenhum. Gostei muito de te ver, gostei. Agora do Macbeth é que nem por 

isso gostei muito. Achei detestável a Lady. E o próprio [Ernesto] Rossi não fez nada que me 

espantasse. Estou achando nos modos por que ele sai de cena de espada em punho no Cid e no 

Macbeth uma afectação de atitudes sem naturalidade nenhuma e um bater de pé para se 

colocar em certas posições de um ridículo notável. E à parte o Rossi que tem coisas em que 

realmente vai muito bem - a actriz completa, no seu género é a [Amália] Casilini. Minha 

Celeste, falemos agora de nós. Então eu tenho-te escrito pouco há uns dias e tu duvidas do 

meu amor. És injusta. Não me diminuiu o meu amor por ti antes aumentou, que eu bem sei. 

Eu bem sei que cada vez te amo mais. Eu bem sei as saudades que tenho de ti. Eu bem sei 

como me sinto feliz quando te vejo a olhares para mim. A minha Celeste, a minha Menina - é 

exactamente agora, na Primavera, agora sob este Céu e sob a influência deste ar tépido e 

morno que respiramos que eu conheço bem quanto te amo. O começo da Primavera tem em 
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mim uma grande influência. Sinto a cabeça quase sempre tonta, tenho a vista mais clara, 

parece-me que oiço de tudo uma música, uma melodia. A Primavera produz-me quase a 

mesma impressão que uma grande manifestação artística da natureza: entusiasmo repentino, 

um êxtase contínuo. Parece que as nossas almas, na Primavera, são instrumentos em contínua 

vibração. Ora se todos os sentimentos me aparecem com mais intensidade, como te não hei-de 

eu amar. Somente, minha Celeste, o amor que eu tinha por ti era já tão grande que eu todos os 

dias, desde que te conheço, me admiro como sempre te posso amar mais e ter mais saudades 

tuas e sentir-me mais feliz, vendo-te. 

Havemos de dar mais tarde muitos passeios juntos nesta estação. Passeios pelos 

campos verdes - à borda dos rios, debaixo deste Céu, respirando este ar morno e consolador. 

Vês que felicidade não será? Eu acho tão grande, tão grande uma semelhante felicidade que 

me espanto de que possa estar ainda reservada para mim. Pois se era pensando um momento 

que seja nisso me sinto já tão feliz - pois se essa felicidade, mesmo sonhada à distância, é já 

tamanha. Como não seria eu feliz, mas feliz como nem posso compreender quando tiver junto 

a mim a minha Celeste, quando lhe disser a toda a hora que a amo, quando acharmos o Céu 

pouco azul para o quadro da nossa ventura, e quando a vida seja uma eterna Primavera de 

amor. Minha Celeste, minha Noiva, minha Esposa, minha querida e Santa Amiguinha. É por 

isto que os dias bonitos ora me alegram ora me entristecem. Feliz se penso em que hei-de 

ouvir-te dizer-me que me amas, em que hei-de viver cercado pelo teu amor e pela tua virtude - 

triste se calculo que sou um vadio sem posição, sem fortuna, cheio de ideais de felicidade que 

não pode realizar-se. Esperança. - Tu amas o teu Jaime, minha Celeste - isso me dá coragem 

para esperar um século a felicidade. E não me digas que eu sou indiferente que é a maior 

injustiça que decerto me fazes. Eu amo-te muito e acredita que ninguém poderá amar-te mais. 

Leio em uma das tuas últimas cartas uma frase que me parece não ter muito de lisonjeira: - 

"Eu amo-te muito, pelo menos tanto quanto te podes fazer amar" - quererá este limite dizer 

que me não posso fazer amar muito? Não poderei fazer amar por ser rabugento, de mau génio? 

Não me servirá de desculpa a vontade que tenho de me emendar? Responde-me a isto. Breve 

te mandarei o leque. Meu Irmão e minha Cunhada vão amanhã por uns tempos ao Turcifal. 

Hei-de hoje ir despedir-me deles. Amanhã vais ao Rossi? Estou agora gostando tanto das 

noites do Rossi por poder ver-te! Deus queira que ele dê bastantes récitas. Tu estás muito 
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Amiguinha do teu Jaime, não é verdade? Logo escrevo-te mais. Vou agora ainda procurar ver-

te e depois despedir-me do meu Irmão. Teu Jaime. 

Venho escrever-te mais duas linhas. Vou-me despedir de minha Cunhada. Sou muito 

teu Amiguinho e amo-te muito, muito, muito. Teu, sempre muito teu Jaime. 
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47          E4/59-1(10) 

 

[Lisboa] 

[6 Março 1869] 

 

Perdoa-me Celeste perdoa o teu Jaime o ter-te incomodado fazendo-te esperar até tão 

tarde. Eu sou um doido, um mau. Ora vê se isto tem algum jeito de ter-te dito que iria ver-te 

depois do teatro que acaba tão tarde! E a Celeste, coitadinha, acordada até tão tarde à espera 

do seu Jaime. Perdoas-me sim? Olha, eu esta tarde estava tão feliz pelo teu amor, por ter-te 

visto muito todo o dia, que o meu desejo era tornar a ver-te, poder olhar muito para ti, mesmo 

que só indistintamente te pudesse divisar. Foi por isso que te disse que assobiaria se visse luz 

na tua janela, mas também te pedi que te deitasses se tivesses sono e que me deixasses passar. 

E a minha Santa Celeste esperou pelo seu Jaime e aparece-lhe. Ouviste-me a dizer o 

teu nome? Ouviste-me pedir-te perdão de ter feito esperar até tão tarde? Viste-me olhar para ti 

de mãos postas? 

O Hamlet é muito grande e houve intervalos muito grandes e uma grande ovação - tudo 

isto fez com que acabasse muito tarde. O Hamlet, com efeito, [é] admirável. Nunca vi em cena 

uma criação mais prodigiosa. Prodígio na criação de Shakespeare e na de [Ernesto] Rossi. 

Nem parece o mesmo do Kean. A [Amália] Casilini vai também perfeitamente. Muito me 

lembrei de ti, minha Celeste. Estive por muitas vezes a olhar para o camarote onde estiveste e 

a ver-te ainda olhar para mim, sorrindo. Minha Celeste. Minha querida Celeste. Então o Pai 

Cinatti que diz de mim? Ele viu-me em Belém? Zangou-se por eu te seguir? Também não vejo 

porque ele se podia zangar. Que pena tive de te não falar. Vais amanhã passear como ias o ano 

passado com a Mana Cleofe? Que dia tão bonito que deve estar. Então gostaste de ver o teu 

Jaime no teatro? Que linda tarde e anoitecer o de hoje. Que lindo mas que triste. O não te 

poder falar - o Sol que se desvanecia, os montes negros da outra banda deixavam a sua sombra 

vasta e profunda nas águas, tudo me fez triste. Mas quando, seguindo pela Rua do Alecrim, te 

vi procurares-me e olhares para mim, fiquei muito contente e muito feliz com o teu amor. 

Como achaste a Cleidinha [Cinatti]? Deste-lhe muitas saudades da Josefina? Está 

muito gorda? Muito má? Não imaginas, minha Celeste, como o Hamlet vai bem. É um grande 

talento. Rossi - realmente. A Casilini é a Ofélia. Quando vem doida, há uns soluços que 
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terminam numas gargalhadas convulsas que ela fez esplendidamente. Mas não estava lá a 

minha Celeste, estava em casa incomodada por causa do Jaime a esperá-lo, talvez com muita 

vontade de dormir. Vês que doido eu sou! Tinha muitos desejos de te ver ainda hoje, tinha - e 

é nisto que está a minha desculpa - mas não me lembrei que não devia fazer-te estar acordada 

até tão tarde à minha espera. Não imaginas, minha Celeste, como eu estou zangado contra 

mim mesmo. Estava a noite muito fria e tu constipaste-te talvez. Perdoa-me - eu sou um 

doido. O Jaime ama-te muito, Celeste, isso ama - mas não devia fazer com que a sua Celeste 

estivesse assim uma noite inteira. Perdoa-me, perdoa-me, sim? Se eu te falasse amanhã! Então 

não vais também à casa da D. Mariana [Castelo Branco]? É verdade que eu ainda te não falei 

no que me disseste com respeito ao Eduardo Castelo Branco. E eu às vezes tenho 

pressentimentos esquisitos. Eu nunca simpatizei com aquele rapaz - achei-lhe sempre uns ares 

de hipócrita, mexeriqueiro e intrigante, e não gostava nada de o ver com muita familiaridade 

contigo, e tu a chamares-lhe Mano Eduardo. Nunca te disse porque julgava-o um bom rapaz, e 

que o que eu pressentia era talvez uma injustiça. Dizes porém, tu que tens medo dele porque 

quem diz mal da sua mãe, diz mal de todos. Eu é que não posso admitir que a minha Celeste 

tenha medo de alguém. Livrasse-se ele ou alguém de falar em ti com menos respeito que o 

esmagava eu como uma víbora. A minha Celeste não deve temer ninguém neste mundo, e 

todos hão-de respeitá-la muito. Peço-te, porém, que mesmo claramente evites de falar com 

semelhante criatura sem contudo ofender a mãe. Adeus minha Celestezinha. Vou a casa da D. 

Mariana [Castelo Branco], tu vais amanhã? Perdoa ao teu Jaime e ama-o muito. Abençoa o teu 

Jaime. 
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48           E4/57-7(9) 

 

[Lisboa] 

[Março 1869] 

 

Estou reduzido a escrever-te em bocadinhos de papel. Chego agora do teatro. Eu tinha 

estado em S. Carlos no princípio, não te vi e fui ao Príncipe Real onde sabia que encontrava o 

Caetano Luz a quem precisava perguntar umas coisas com respeito a uma Comissão a que nós 

pertencemos para fazer uma exposição de Flores. 

Entrei no camarote dos Machadinhos para cumprimentar a Mãe e ouvi de lá o primeiro 

acto da Bela Helena. No meio do acto entrou o mais novo dos Machadinhos e eu perguntei-lhe 

quem estava em S. Carlos donde ele vinha. E ele respondeu-me que me dava a certeza de que 

não estava ninguém que me importasse. É que te não tinha visto. 

Dentro em pouco porém, estava eu tão impaciente e com tantas saudades tuas que parti 

para S. Carlos. Estavas lá e estive toda a noite a ver-te. Minha Celeste - gostei tanto de poder 

estar assim a olhar para ti! A Simy à saída, disse-me não sei o quê. Encontrei o Salomão 

[Sáraga] no Largo de Camões quando agora vinha de te ver. Este disse-me que pela posição do 

camarote estivera toda a noite sem poder ver a Simy. 

Falamos no piquenique e ele disse-me que não ia e que tinha um imenso desgosto se a 

Simy fosse. Eu conto ir amanhã a casa da Simy. Ora agora ouve bem a posição em que eu 

estou, relativamente ao sobredito piquenique. Da outra vez estavam convidados quase todos os 

rapazes duma certa roda menos eu. Numa sociedade limitada em que todos se conhecem, em 

que a maior parte dos que vão se tratam por tu comigo, esta excepção não é para mim muito 

lisonjeira. Além disto o Lagary [?] disse à Simy que me não convidava porque não queria lá 

namoros. Estas palavras, que talvez fossem ditas por brincadeira, feriram-me todavia um 

pouco. Já vês, por consequência, que estou numa situação delicada. Como porém desejo muito 

ver-te e estar o Domingo ao pé de ti, porei de parte todas estas considerações se alguns dos 

homens que forem ou influem no piquenique me convidar[em]. Só pela Simy me dizer já vês 

que não posso ir. Um piquenique é organizado por homens, esses é que fazem os convites. Se 

algum deles me falar já se vê que vou. Se não me for possível ir por só a Simy me falar nisso - 
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já se vê que não deixas tu de ir. Vai e pensa muito no teu Jaime e conta-lhe depois o que 

fizeram e como se divertiram. 

Quando te poderei eu falar, Celeste. Ao menos vejo-te no teatro nas noites do Rossi, 

não é verdade? Boa Celestinha, estás muito Amiguinha do teu Jaime? Olha estou com ciúmes 

porque estiveste hoje uma grande parte da noite a namorar a [Amália] Casilini, sabes? Numa 

ocasião em que eu tinha ido beber água e entrava para a plateia, encontro o [João] Rosa - actor 

que me queria por força ir apresentar a Casilini à frisa. Foi preciso declarar-lhe formalmente 

que tinha pressa e não me podia demorar com ele. Se fosse seria para a desafiar por ciúmes 

teus. Abençoa o teu Jaime 
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49          E4/59-1 (12) 

 

[Lisboa] 

[7/8 Março 1869] 

 

Cheguei agora a casa onde encontrei o Salomão [Sáraga]. Bendito piquenique, bendito 

piquenique. Que dia passamos, Celeste. 7 de Março, como eu vou recordar sempre esta data. 

Os nossos passeios pelas alamedas da quinta, pela varanda à borda do rio, no meio de tudo isto 

tu a olhares para mim e a falares-me no nosso amor. 

Não tornaremos, não, a ter assim tão admiráveis horas. Está-me parecendo um sonho 

tudo o que hoje se passou! A minha Celeste assim pelo meu braço, pelo meio das flores e das 

árvores duma quinta à borda do Tejo, a ver-se ao longe o mar, a ouvir-se música. Foi um 

momento de paraíso, minha Celeste. E tu estiveste tão amiguinha do teu Jaime, tão boa para 

comigo. Amo-te muito Celeste, muito. Minha Noiva, és sim. Deixa que o digam. Não temos 

nós a certeza de que nos havemos sempre de amar e de que para nós começou já essa 

constância inteira e completa, essa fidelidade, sem a menor sombra que torna contínua, 

durante uma existência, a felicidade de dois esposos? Gostastes muito do dia que passaste com 

o teu Jaime, não é verdade? Somos muito felizes. Olha a Esterzinha Abecassis disse-me uma 

vez que eu estava a olhar para ti: "É muito feliz, Sr. Batalha Reis, porque aquela Menina é um 

anjo". 

E o Anjo eras tu, minha Celeste, eras tu, minha boa Amiguinha. E sou o mais feliz dos 

homens porque tenho o teu amor, e porque pude passar assim um dia a conhecer que me 

amavas e a falar-te do meu amor. Minha Filhinha, minha Amiguinha. Sabes? quase me sinto 

hoje poeta - tive vontade de fazer versos, a felicidade acorda no meu espírito tantas melodias! 

Bastava, decerto, que o ano só tivesse para nós este dia para já lhe contarmos como dos 

melhores da Primavera. Uma casinha pequena entre árvores ali, naquela encosta sobre o Tejo, 

não era um ideal, Celeste? Não era multiplicar a felicidade ir escondê-la ali? A serenidade das 

águas e do mar, aquela imensa solidão por onde o vento geme às vezes, faz-me a mim triste e 

melancólico quando estou só - quando sem presente feliz tenho saudades dum passado em que 

ao menos o sonhava. Tenho passado assim meses, junto do mar. Mas quando me sinto feliz, 

quando acho todo o passado inferior ao que experimento, quando saudade nenhuma me pode 
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prender a ele, quando como hoje te tenho apoiada no meu braço e te oiço dizeres-me: "Amo-te 

meu Jaime!" - então a serenidade das águas, o sossego do mar, torna mais íntima e mais 

profunda essa felicidade. E só em face da natureza solitária e calada, serena e silenciosa que 

amo e que eu gozo - esquecendo o mundo que se costuma ver e achar ridículo exactamente o 

que de mais sublime há. Tão feliz estou, minha Celeste, e tão feliz passei este dia ao pé de ti, 

que me parece que a recordação dela vai agora fazer-me sofrer com mais paciência o tempo 

que estiver sem te falar. Que belos momentos que eu vou agora passar, isolando-me 

completamente e deixando reviver pela imaginação que depois, quando as quero recordar, me 

vêm à memória como se tivesse presente as pessoas com quem falei, os sítios que vi. Vou 

agora deitar-me, pensar em ti, minha Amiguinha, minha Celeste, minha querida Celeste, e 

sonhar decerto contigo e com o admirável dia que passei a ver-te e a adorar-te. Vou ver o teu 

retrato, apesar de que mais vivo do que lá tenho eu no espírito a tua imagem. Abençoa-me e 

que eu adormeça protegido pelos teus pensamentos, minha Celeste. Teu Jaime. 

Bons dias Celeste. Há já bastante tempo que eu estou lutando com a falta de sono. 

Sonhei que estava contigo e que passeava pela quinta do Dafundo. Se eu não pensava noutra 

coisa. Depois, pouco a pouco, fui adquirindo consciência de que estava sonhando e comecei a 

desejar que o sonho continuasse, depois passei para uma sonolência que não era ainda o estar 

acordado completamente, e continuei a fazer toda a diligência para me conservar assim 

sonhando. Imagina, minha Celeste - um tão belo dia prolongado ainda por um sonho. Enfim, 

não podia já dormir mais. Tinha de me levantar. Mas tão impressionado estou pelo dia de 

ontem e pelo muito feliz que estive ao pé de ti, que ainda que quisesse hoje pensar noutra 

coisa não poderia. Hei-de hoje, decerto, andar abstracto por aí a falarem-me em mil coisas, e 

eu sem pensar senão na minha Celeste e no dia que passei ao pé dela. Minha boa Celeste, 

minha Amiguinha. Vou receber uma carta tua muito bonita, não é verdade? Diz-me, diz ao teu 

Jaime que o amas muito, que eu quero dizer-te que te adoro, que adoro a minha bonita 

Amiguinha, a minha meiga Filhinha. Pensaste também muito desde ontem no teu Jaime, 

Celeste? Consideraste-te muito feliz ontem? 

Era tão bom que fosses hoje ao Passeio! Mandas-me dizer logo se vais? Eu escrevo-te 

próximo das 8 horas para que mo possas mandar dizer com certeza. Se fores, hás-de olhar 

muito para o teu Jaime, não é verdade? Havemos de estar muito Amiguinhos sim, a namorar-

nos muito, muito. Minha Celeste, vou mandar-te esta carta, ver-te depois de receber a tua. Às 
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4 horas vou hoje jantar a casa de meu tio que mora no Largo da Anunciada, ao Passeio. 

Quando forem 5 horas, se puder, passo outra vez pelo Largo de Quintela para te ver. Teu, 

sempre muito teu Jaime 
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50          E4/57-10 (1) 

 

[Lisboa] 

[12 Março 1869] 

 

Bons dias Celeste. Olha hoje acordei eram 7 e 1/2. Mas foi tal a preguiça que só agora 

me levanto. Ainda assim são pouco mais de 8 horas - vês como a pouco e pouco me vou 

fazendo madrugador? Olha o Salomão [Sáraga] disse-me que a Simy tinha combinado contigo 

irem hoje verem a Africana. É verdade? E tu já o sabias ontem à noite e não mo mandaste 

dizer. Vou-me arranjar para te ir ver e depois beber a água e depois ver-te outra vez - e depois 

comprar as violetas e depois escrever-te - e depois ler a tua carta e ficar muito contente a ler 

muitas vezes o que a minha Celeste me diz e a pensar muito nela e a dizer-lhe que a amo 

muito. Estou agora todas as manhãs tão contente pensando em que te vou ver! Adeus, até já - 

que te vou ver. Teu Jaime Eis-me de volta, minha Celeste. Entro agora em casa a cantar, muito 

contente, porque vi a minha Celeste sorrir-se para mim e com um raminho de violetas na mão 

que vou mandar à minha Menina. 

Vi agora num cartaz que sábado vai o Fr. Luís de Sousa do Garrett em S. Carlos com o 

[Ernesto] Rossi. Tu vais, não é verdade? Que interesse tenho em ouvir o Frei Luís de Sousa? 

Conheces tu? É uma admirável composição, a melhor do Garrett, que é incontestavelmente o 

maior homem de letras que temos tido. Mas é deste sábado a 8 dias porque amanhã é creio que 

o benefício do Rossi com um drama de Alfred [Musset]: Oreste que eu não conheço. 

Escreveste ao teu Jaime uma carta muito bonita? Olha eu hoje vou jantar a casa da minha Irmã 

porque faz anos meu sobrinho mais velho. Estão tão crescidos. Ontem fizeram-me uma festa. 

Gostava imenso que tu conhecesses a Pequenita, a minha menina - tem imensa graça. Mando-

te com esta carta o Cádio - drama tirado do último romance da George Sand. Se gostares 

mandar-te-ei o romance que agora não tenho em casa e onde está mais desenvolvido o 

pensamento. Este drama não é meu e o dono quer traduzi-lo para o teatro da Trindade. 

Emprestou-mo para que eu lhe desse a minha opinião. Assim, peço-te que mo envies logo que 

o leias. 

Não te mando por ora nenhuma poesia do Fradique Mendes porque não tenho papel 

em que tas copie nem mesmo a maior parte delas estão em minha casa. Queres que eu tente 
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fazer uma poesia a sério para te oferecer e para eu assinar para ti? Poesia francamente assinada 

por Jaime Batalha Reis mas que ninguém mais leia senão a sua Celeste. Queres? Convencer-

te-ás, se eu o fizer, que não sou naturalmente poeta - que o verso para mim é uma firma muito 

artificial, que só a sangue frio e com atenção de produzir extravagâncias é que eu posso fazê-

lo. Só para o Fradique é que posso ser poeta. Inspiração franca, espontânea e natural, não a 

tenho. Hei-de mandar-te as diferentes poesias que se têm feito para o Fradique Mendes sem os 

nomes dos três autores. Quero ver se tu adivinhas quais são as minhas. Como todos nós as 

fazemos de propósito, duma certa maneira esquisita há-de te ser difícil. Está cá em casa o 

Demétrio [Cinatti] que veio agora visitar-me e mandar-te muitas saudades. Vou mandar-te 

esta carta. Está um dia lindo. Tu agora não sais nunca, nunca! Que pena! Gostava tanto de te 

falar! Enfim não há meio nenhum? Tenho tantas saudades tuas, minha Celeste, o teu Jaime 

ama-te muito, muito. Vou ler uma bonita carta tua? Não é verdade que o Jaime não tem agora 

sido rabugento? - Eu queria ser muito, muito bom para fazer muito feliz a minha Celeste, a 

minha Santa Amiguinha. Adeus, minha Menina - ama muito o teu Jaime. 
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51          E4/57-10 (2) 

 

[Lisboa] 

[Março 1869] 

 

Minha Celeste, chego agora do Teatro. Eu hoje, quando deixei de te ver na tua varanda, 

agora à noite, fui para os lados da casa da Simy ter com o Salomão [Sáraga]. Pareceste-me um 

pouco triste no Teatro. Olhaste para mim sem sorrir a maior parte das vezes. Não estavas 

triste, não? Que estiveste a ver com tanta atenção para a 3ª ou 4ª ordem? És Amiguinha do teu 

Jaime? Minha Amiguinha, minha Celeste, viste como eu te indiquei os camarotes em que 

estivemos ontem? Que bom foi - e que saudades tive da noite de ontem. Amiguinha, minha 

Celeste. Ias contentinha agora para casa? Vi-te a jantar ao pé do Pai Cinatti. Eu amo-te muito, 

minha Celeste. E tu só amas e só pensas no teu Jaime, não é verdade? É verdade, é - perdoa-

me. Não tenho nem posso ter dúvida alguma sobre o teu amor. Olha Celeste eu hoje não me 

zanguei pelo que me disseste. A minha tristeza - perdoa-me - a minha tristeza tem por causa o 

meu imenso amor por ti. Por mais que pense que me amas, não posso deixar de sentir uma 

pena dolorosa ao lembrar-me que já amaste outro como me amas a mim, e que ainda 

recordando esse passado, choraste hoje. Oh, Celeste, minha Celeste, diz-me muitas vezes que 

não foi de saudade, que te julgas agora mais feliz que nunca, que és muito, muito feliz com o 

meu amor. Diz que o teu Noivo, que o teu amor definitivo sou eu, que o teu Jaime é o teu 

Amiguinho - diz que me amas muito e que és muito feliz de passares toda a vida a amar-me e 

eu a adorar-te. Minha Celeste, Amiguinha. Estou contente, estou, e sou muito feliz, tu amas 

muito o teu Menino. Minha Filhinha - tão feliz fui ontem e hoje vi-te apenas de longe. 

Estou gostando de te escrever e de conversar contigo, mas ao mesmo tempo com 

vontade de me deitar para figurar que estou no Teatro ao pé de ti, que vejo os teus olhos cuja 

luz e expressão tão gravada tenho na ideia, ou para imaginar que me vejo contigo de braço 

dado com as tuas mãos apertadas nas minhas, considerando-me e sentindo que era o mais feliz 

de todos os homens. Ainda tenho bem vivo o eco do muito que fui feliz. Há horas na vida que 

ficam gravadas para sempre. Minha Celeste, minha Santa Amiguinha. - E ouvi o dueto do 4º 

acto da Africana ao pé de ti, vendo-te olhares para mim com os teus olhos escuros, húmidos e 

brilhantes, olha durante toda aquela noite posso bem asseverar-te que não vi nenhuma das 



 99 
 

pessoas que estavam no teatro. Era como se só tu lá estivesses. Quando estava com a cabeça 

voltada para ti e tu olhavas para mim - com as minhas vistas afastadas da sala pela minha mão, 

só vivia para a Celeste, só estava para as minhas vistas - a Celeste no Teatro. Que feliz que eu 

sou com o teu amor, minha Celeste! Vais sonhar comigo esta noite? Que os nossos 

pensamentos nunca se separem minha Amiguinha, minha Noiva. Tens razão, tens, é bem 

absurdo que duas pessoas que se amam tenham assim de se separar como nós ontem. Se nós 

tivéssemos ceado juntos, que bom! Eu tenho tantas saudades tuas. Então o Aquiles [Cinatti] 

está doente? 

Não só não tenho nada que me rir da comparação que fazes entre o Dante e o Cádio, 

mas tenho a dizer-te que vindo naturalmente ao teu espírito esse paralelo, mais uma vez me 

provas, minha Celeste, que és muito, muito inteligente e que tens um espírito imensamente 

claro e delicado. Olha, minha Celeste, estou certíssimo que em toda a cidade de Lisboa não 

havia três senhoras que se lembrassem dessa comparação. Cádio é o acordar de uma alma, 

acordar espontâneo de um espírito achando-se de repente no meio do movimento da vida 

moderna, e no meio de todas as questões e problemas que hoje impressionam e agitam o 

homem. Todos esses problemas que Shakespeare já adivinhava no Hamlet. Ora em Dante há 

isso também. Essas meditações sobre o destino do ser, sobre os porquês do espírito que hoje 

sobressaltam o homem, têm sempre preocupado todos os grandes génios: Dante, Shakespeare, 

Goethe, e sem comparar a esses talentos, também Georges Sand compreendeu em Cádio. Há 

muito de Hamlet, de Dante e de Cádio em todos os homens. A minha Celeste que é tão 

inteligente, que torna tão feliz o Jaime que a vê tão formosa, tão delicada, tão inteligente, e 

que pode dizer com orgulho que é amado por uma Celestesinha assim. 

Então sempre queres que te mande poesias do Fradique? E se te zangas? 

Olha, é verdade, devo falar-te com toda a franqueza sobre uma pergunta que me fazes 

na tua carta. Dizes-me que te hás-de ir confessar e perguntas-me se não vou comungar. Ouve - 

eu tenho exactamente a esse respeito as opiniões do Pai Cinatti. Por minha vontade nem eu 

nem pessoa minha se confessava. Não percebes que Deus escute melhor o que sinto e o que eu 

faço por eu o dizer a um padre? Ora francamente, Celeste, tu que tens uma razão tão clara, não 

achas que confessando os teus pecados nas tuas orações, Deus as ouvirá melhor do que pelo 

espírito dum padre decerto mil vezes pior do que tu, minha boa Celeste? Nota, porém, que eu 

não quero dizer-te senão a minha opinião e as razões porque eu não sou hipócrita não posso 



 100 
 

seguir o que me dizes. Dei-te a minha opinião e nada mais tenho a acrescentar. Vejo que o Pai 

Cinatti é da minha mesma opinião. Se queres que te diga até teria bastante vontade de te pedir 

que tu não te confessasses - vai mesmo ser para mim esse dia, um dia de bastante pesar, 

pensando que a Celeste vai contar os seus pensamentos, as suas acções a um homem – a um 

Padre qualquer, que muitas vezes pode ser um infame. Seja que não seja, a confissão não tem 

nada que ver com as palavras de Jesus, é uma invenção posterior dos Padres, como meio de 

predomínio, como arma. Enfim, não falemos mais nisto que me aflige – eu não podia ser 

hipócrita – pensar uma coisa e dizer-te outra. Fiz o meu dever. Já vês que se pode ser homem 

de bem, cheio de trabalho, de virtude, de amor e dedicação para com os seus filhos e, todavia, 

não se confessar nem querer saber de Padres. Tens, creio que um exemplo disto em teu Papá. 

Adeus, minha querida Celeste. O teu Jaime deve ser franco com a sua Celeste. Foi-o. É muito 

tarde. Vou pensar em ti e amar-te muito. Teu, sempre teu Jaime. 
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52          E4/59-2 (50) 

 

[Lisboa] 

[Março 1869] 

 

Perguntas-me o que me fizeste. Nada de que eu tenha a queixar-me. Nota bem, não me 

digas que eu ralho - eu não ralho por modo algum - nem tenho de que ralhar. Tu não tens culpa 

de me não amares, não tens culpa, a gente sente o que sente e não o que quer sentir. Não podes 

amar muito? Também pode ser, mas então quem não tem culpa de ser infeliz, com tão pouco 

amor, sou eu. Eu estive no Passeio enquanto tu estiveste. Estive e andei acompanhando-te 

sempre, numa rua do lado como costumava sempre até te falar. Vi-te rir, falar gesticulando 

muito alegre, isto é, com toda a aparência alegre e despreocupada. Eu não te censuro a tua 

alegria, mas no Passeio temos nós estado juntos, agora não nos falamos, não nos falaremos tão 

cedo, eu vou sair em breve de Lisboa, tudo isto me dava a mim uma imensa saudade, uma 

imensa tristeza. Não achas natural que me fizesse impressão o ver que nenhuma destas 

considerações pesava no teu espírito? Nota bem, eu não estou ralhando, estou notando apenas 

sintomas de que me não amas. Depois vim-te seguindo. No Rossio pareceu-me que olhavas 

para mim, era para não sei quem que ia num carro para quem tu olhaste muito e que foi para 

diante, olhando para trás. Quando eu passo um dia assim a estar eu só triste de saudades, a ver 

que não é para mim a felicidade, vens tu dizer-me na tua carta que eu te não amo. Deus to 

perdoe, Celeste. Como eu te amo, nem já to posso dizer, porque me não percebias - creio eu. 

Eu o que precisava era num daqueles dias em que te falava, em que te via muito minha Amiga, 

naqueles rápidos momentos em que tu realmente sentias que me amavas, quando eu acabasse 

de ver que me olhavas, que me chamavas o teu Jaime, cair morto com uma apoplexia. Morria 

feliz. Também resta-me a consolação que quando eu tiver a evidência da minha infelicidade, 

acabo com esta maldita vida por uma vez que me tortura, que me mostra a felicidade, para 

logo ma roubar. Ao menos eu tenho a certeza que quando fechar os olhos acabou-se tudo. 

Adeus, Celeste, eu sou um desgraçado, isso sim, mas ouve bem, e grava para toda a tua vida 

estas palavras bem no fundo da tua alma: amei-te e amo-te como se não pode amar mais, amo-

te como um louco, amo-te como não é para este mundo amar, creio eu. Adeus, teu, teu, para 

sempre teu Jaime. 
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53           E4/57-5 (6) 

 

[Lisboa] 

[21 Março 1869] 

 

Chego agora do Fr. Luís de Sousa. Fui para lá triste porque tu não tinhas acedido ao 

pedido que te fazia na minha carta e nem duas linhas me escreveste. Isso entristeceu-me. O Fr. 

Luís de Sousa é a inspiração mais profunda que tenho recebido em teatro de declamação. Que 

admirável tragédia e que talento Garrett! Faz-me zanga o lembrar-me o modo porque tu me 

escreveste a seu respeito... porque se pintava. Realmente só uma mulher é capaz de encarar um 

grande talento e de gostar ou não gostar das obras de um homem porque ele se pinta, ou usa 

chinó, ou é feio. Pois que importa isso tudo se é a beleza que tantas preocupa?! O que é isso 

tudo na existência de um homem de inteligência?! Quem sabe hoje de que cor eram os mantos 

de Homero, quem se importa com a fealdade do Dante ou quem sabe se Shakespeare usava 

cabeleira?! Sabem que um escreveu a Ilíada, o outro A Divina Comédia e o outro Hamlet, eis 

por onde vale a pena considerá-los. Que pena tive que tu não estivesses hoje no teatro. Como 

eu desejava que visses o Fr. Luís de Sousa! Eu tinha-te mandado as poesias atiradas e 

oferecidas à [Agnes] Rey-Balla para ti. Para que as quero eu?! Queres que tas torne a mandar? 

De qual gostaste mais? O Alfred de Musset tem efectivamente boas poesias mas tem muitas 

que uma senhora não deve ler. Por isso te não mando os livros dele, apesar de os ter. Mas hei-

de copiar os mais bonitos versos e mandar-tos. Enquanto ao Demétrio [Cinatti] acho que teu 

Papá tem razão pelo que diz respeito a ele ir mal nos estudos, mas o resto ele é rapaz, deixe-o 

lá que se não perde por ficar noites a passear ou a conversar comigo ou com outros amigos. 

Agora tu tens toda a razão porque ele podia dizer isso francamente. Vamos agora a ver uma 

frase tua que com efeito me entristeceu porque me fez lembrar que o teu amor por mim era 

menor do que dizes. Dizes que te não vais confessar porque o pai Cinatti não gosta. E achas e 

com razão isso bastante. Mas quando em vez de teu Papá for o teu Jaime, o teu Esposo, que 

não goste, então não te parece esse pedido suficiente e hás-de ir. Vejo a fraqueza do meu 

pedido. Parece-te que mesmo não tendo companhia devias ir à missa. Só que mesmo pedindo-

te eu para não ires e para te não confessares, que mesmo obrigando-te (coisa já se vê, que 

nunca se há-se dar) era teu dever resistir e ir. Vejo aí os conselhos dos teus directores 
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espirituais do convento. Isso é já muito conhecido na História. Foi assim que durante séculos 

os padres desorganizaram as famílias, desligaram os maridos das mulheres, levantaram os 

filhos contra os Pais. É já uma teoria velha. 

Na carta que te escrevi apelava eu para a tua razão, perguntava-te se te não parecia 

irracional que Deus ouvisse menos o que dizes em tua consciência do que o que dizes a um 

Padre. Se não era irracional o supor que havendo o arrependimento das culpas sem a confissão 

Deus as não perdoaria. Tu não me respondeste a nada, não raciocinaste porque a isto não há 

nada que responder e repetiste maquinalmente: Eu fazia isto no Convento, disseram-me isto, 

hei-de fazer isto. É a tua obrigação! Mas porque é a tua obrigação? É porque um Padre te disse 

que era? E eu digo-te que não é. Creio que não valho menos que qualquer Padre boçal que 

nem percebe o latim que diz. A igreja impõe?! Mas a igreja também instituiu a Inquisição, as 

fogueiras contra os protestantes, as orgias medonhas de Roma. A Igreja, todos sabem hoje pela 

História, instituiu a confissão para penetrar no seio das famílias, para saber os segredos e para 

os aproveitar para os seus fins ambiciosos. Bem sei que hoje não têm a mesma influência, mas 

é para te mostrar as vis infames razões que a igreja teve para impor a confissão a que tu te 

julgas obrigada a obedecer. Creio que se desta vez quiseres pensar e consultar a tua razão, ela 

te dirá que a Igreja é falível, que o que ela decreta se deve aquilatar pela razão para se rejeitar 

ou aceitar. Repito: que ideia tão mesquinha fazes dum Deus que não ouve o que tu lhe 

confessas no interior do teu coração e da tua consciência? Tu que és tão inteligente em todas 

as coisas, nesta repetes maquinalmente o que te disseram sem pensares. Mas quem disse que 

era obrigação confessar? Foi algum infalível? Foi Jesus. Não. Foram os Padres, foram homens 

que ao passo que instituíam a confissão criavam a Inquisição etc. E é isto que tu achas 

autoridade bastante para seguires sem pensar como uma máquina instituições de tal 

procedência. Confessa que é bem para fazer zanga, eu perguntar a alguém: "Mas a tua razão 

não te diz que deves não fazer isto?" - e esse alguém responder-me: "Mas faço-o..." Em nome 

da minha consciência da minha inteligência, da minha razão, do meu espírito, da minha honra, 

te assevero que a religião de Deus que tu adoras nada tem com a Confissão ou com a 

Comunhão, que não é obrigação tua obedecer a instituições estúpidas e irracionais porque 

Deus está em toda a parte como na Hóstia e te houve na tua consciência como na confissão. 

Em razão e em verdade te disse o que eu penso, o que eu sinto, o que eu juro ser racional e 

verdadeiro. É inútil dizer-te que nunca te obrigarei a coisa alguma. A minha autoridade de que 
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tu falas é um termo que não existe nem há-de nunca existir entre nós. Tu hás-de sempre fazer 

o que quiseres. Mas como havemos de ser sempre muito francos um com o outro, cumpre-me, 

sobre todas as coisas, dizer-te a minha opinião. Tu farás depois o que entenderes. Eu amo-te 

muito, minha Celeste e queria que o teu espírito fosse superior ao da maior parte das mulheres. 

Queria que da religião só tirasses o que é belo e justo e santo. As puras e poéticas palavras de 

Cristo, sem os arrebiques grosseiros e irracionais dos padres. Queria que a minha Celeste 

tivesse na alma a admirável moral da cruz, sem as maquinações da Igreja. Amar a Deus e amar 

ao próximo - daqui a caridade. Não fazer mal aos outros - daqui a bondade de coração. A 

caridade e a indulgência, a bondade, a prática da caridade, da virtude sem ostentação e sem 

ostentação também a oração, a prece - adorar bem no silêncio do coração, bem para si, sem 

fanatismo nem modos que dêem nas vistas - o justo, o verdadeiro, o belo, o bom sobretudo. 

Fazer muito bem aos pobres, dar muitas lágrimas aos desgraçados - eis a religião de Cristo 

sem mais nada - pura, sublime e singela. Era esta que eu queria, Celeste. Pois as palavras do 

teu Jaime não as há-de perceber a tua cabeça, o teu coração? Pois não é verdadeiro, não sentes 

que é verdadeiro isto que eu te digo? Havemos de fazer muito bem aos pobres, não é verdade 

minha Celeste? Havemos de dar muita esmola - mas que ninguém saiba senão nós. E tu não 

vais para o Loreto pedir, não? Foi brincadeira tua, não é verdade? Abençoa o teu Jaime. 
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54          E4/57-4 (11) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Trata-me por tu, sim, minha Celeste, por amor de Deus. Há paz para ti, sim há. Eu 

amo-te, eu amo-te eu nunca amei outra mulher senão a ti, a não ser aquela da Lucy [Pring] que 

tu sabes. Minha Celeste, diz tu ao teu Jaime. Minha Esposa, não me digas que não podes ter 

paz, pois tu duvidas de teu Jaime, pois tu duvidas de mim, pois tu não sabes que eu sou teu, 

teu, só teu absolutamente teu - não, nunca amei outra, outra mulher. Minha Celeste, tu amas-

me como me amavas - sim? Minha Celeste, diz-me o que queres tu que eu faça para te provar 

o meu amor. Minha Celeste, sou teu, ouves bem, teu, teu! - Minha Celeste, como posso eu ser 

sem ti - tu amas-me, sim? Diz-me, diz-me e continua a tratar-me por tu, minha Esposa. Minha 

Celeste, toda a minha vida, tudo é teu. Olha, Celeste, eu hei-de, sim, fazer a tua felicidade, 

hás-de ser feliz, juro-te, Celeste. Se o meu fim na minha vida é esse, minha Celeste, por Deus 

ama-me, sê minha. Não, Celeste, nunca amei nenhuma mulher, nunca nenhuma me fez 

palpitar o coração, sim, como te dizia. Se te amo - e perguntas-mo tu agora.! Meu Deus - 

visses-me tu... 

Minha Celeste, não me queres despedaçar a minha felicidade, não? É a tua, porque tu 

hás-de ser feliz porque amo-te, amo-te muito, não o duvides, agora que eu tenho passado um 

dia assim, que seria maldade. Minha Celeste, volta a ser a minha Celeste, sim? Diz-me, diz-

me que me amas. Meu Deus, o que hei-de eu fazer? Minha Celeste que hei-de eu fazer? 

Sou o teu, absolutamente o teu Jaime 
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55          E4/57-13 (3) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Celeste. Lembras-te de me teres pedido que não andasse como dantes toda a 

noite? Lembras-te que o deixei de o fazer? Vais perdoar-me que hoje fiz uma pequena volta a 

esses tempos. Vinha de estar com meu Pai, quando encontrei o Eça de Queiroz e o Conde de 

Resende que estavam com a ideia de embarcarem e darem um passeio no rio. Andamos a 

passear até muito tarde e numa discussão imensa sobre arte, espiritualismo e materialismo. Eu 

tenho algumas ideias, e mesmo talvez uma filosofia minha que se prende com estes assuntos e 

que deve mesmo, vivendo eu, ser a grande obra de toda a minha vida. Como me excitaram, 

comecei a desenvolver-lhes o meu pensamento, entusiasmando-me à proporção que falava. 

Eles calaram-se e eu falei, falei por horas; sem saber mesmo como o tempo corria e como o 

meu entusiasmo recrescia ao calor das ideias expendidas. Quando terminei a minha dedução, 

estava fatigadíssimo e meio morto, sobretudo como ainda estou, muito rouco. Era já muito 

tarde: estávamos próximo a Alcântara - é aí que mora o Conde - Desembarcamos e fomos para 

casa dele. Aí continuamos a conversar até manhã. Volto agora de lá que é dia, e mesmo dia 

muito adiantado, e venho escrever-te. Perdoas esta desobediência às tuas ordens? Minha 

Celeste, minha boa Celeste - que linda carta recebi de ti hoje, e estes dias? - Olha, nós ainda 

que nos zanguemos um com o outro, não podemos estar muito tempo sem fazermos as pazes e 

estarmos mais amiguinhos que nunca. Boa, boa e meiga Celeste do Jaime. Manda-me dizer 

quando fores aos Prazeres de manhã cedo e ao bosque da Associação. Eu prometo não te falar, 

mas quero ver-te de longe - sim? 

Tanto gostei ontem, quando a música tocava, de estar sentado a ver-te - e tu estavas tão 

meiguinha a olhar para o teu Jaime - Eu é que devo ter orgulho do teu amor, minha Celeste. 

Do amor de um Anjinho que é tão bonita e tão inteligente e tão boa - Eu é que tenho muito 

orgulho quando te olho, quando leio uma carta tua, digo é a minha Celeste, a minha Celeste, 

um coração que pulsa por mim, um pensamento que se demora na minha imagem - e sou tão 

feliz, tão feliz assim! - Até hoje, os momentos de verdadeira felicidade têm sido apenas 

decerto aqueles que tenho passado junto a ti, com os meus olhos fitos nos teus, ouvindo-te 
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dizer o meu nome e sentindo que te adoro. Minha adorada Menina - que linda manhã e que 

lindo dia que está ! É tão bom pensar em ti e ver este Céu e respirar este ar tão fresco e tão 

suave. Quando embarquei ontem, bastante me lembrei dum ou dois passeios que dei contigo 

embarcado. Foram 3 mesmo, mas num ia muita gente. - No 1º, ao desembarcar no Cais do 

Sodré, perguntaste-me tu se seria possível amar duas vezes - Era porque já me amavas, minha 

Celeste - era porque amavas o teu Jaime - que já te amava tanto! - Perdoa-me não te escrever 

mais. Vou mandar-te esta carta. Vais hoje ao Passeio? Tua Mana está-se a ir embora, que 

pena! - Minha Celeste, manda-me dizer, sim? Teu, muito teu Jaime. 
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56           E4/59-1 (8) 

 

[Lisboa] 

Terça feira 1869? 

 

Quando hoje voltei de casa do meu tio disse-me o [António Bernardo] Ferreirinha na 

Rua Nova do Carmo que de tarde te tinha visto passar pelo Chiado. Separei-me dele, assobiei 

até para ver se estarias em casa da Mana Beatriz e fui depois ver as lojas onde já te tenho 

visto. Nada consegui. Minha Tia fizeram-lhe ontem uma operação ao tumor que tem na 

cabeça. Tenho hoje que lá voltar. Fui depois para o Grémio onde estive a trabalhar até às 9 

horas. Recolhi-me em seguida a casa, donde não tornei a sair. Estiveram cá o Eça [de Queirós] 

e o Salomão [Sáraga] até agora, que é uma hora e meia da noite. Venho eu agora conversar 

com a minha Celeste e cumprir uma promessa que lhe fiz. Disseste-me numa de tuas últimas 

cartas - e bem má que ela era - que me esquecesse de ti, que corresse bailes e soirées, porque 

em breve amaria alguma menina que encontrasse. Queres saber o que eu fiz uma vez que 

cuidei ter a certeza que tu me não amavas? Queres ver como eu, vendo que me não amavas fui 

a soirées e bailes? Pois ouve e saberás por isto que assumida a evidência para mim de que não 

gostavas da minha pessoa, nem soirées, nem bailes, nem mundo podia eu já ver. Era então que 

te amava quase sem te conhecer as mil qualidades da tua alma, a tua inteligência, o teu 

sentimento, a tua meiguice. Que seria hoje que não tem medida o meu amor! 

Vamos à história. Haviam passado mais de 15 dias depois de que te escrevera a minha 

última carta que saíra fria e impassível dentre as minhas lágrimas desesperadas. Era um 

domingo e eu fui a casa da D. Mariana [Castelo Branco]. Disseram-me quase à entrada que 

tinhas ido com tuas Manas Cleofe e Adelaide para o Príncipe Real. Todos esperavam ver-me 

levantar e sair. Eu conservei-me e fui conversar com a Simy. Falei com ela toda a noite. 

Quando a deixei, pálido segundo me disseram, mas sereno havia a certeza de que não gostavas 

de mim. Dissera-me [el]a que tu em mais de uma conversa íntima de amigas lho tinhas dito. 

Saí de casa da D. Mariana impassível. O adquirir esta certeza pareceu não me produzir dor 

alguma - fiquei apenas num estado apático de imbecilidade. Deve ser assim um dos períodos 

da loucura - há-de começar por isto o idiotismo. Quando me achei na rua, chamei em meu 

auxílio toda a minha força de vontade e pensei, como resolução suprema, que não tornava 
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mais a pensar em ti. Nessa noite não passei pela Rua do Alecrim e Largo de Quintela. 

Confesso que não senti coragem para tanto. Subi pela Rua do Ferragial e entrei no Grémio 

Literário. Fui direito a uma sala onde eu costumava estar e encontrei o João O'Neill. Eu tinha 

decerto uma tal cara, e um tal aspecto que ele assustado, perguntou-me o que eu sentia. Depois 

como ele sabia que eu gostava de ti, falou-me no teu nome e eu proibi-lhe que me tornasse a 

falar nesse assunto. Pedi muito que comer, vinho e não sei que mais. Somente quando quis 

levar alguma coisa à boca, senti uma náusea e tive de desistir. O estado em que me achava era 

incrível, eram momentos de imbecilidade seguidos de sobressaltos nervosos - lágrimas nem 

uma - tinha os olhos secos e ardentes que me queimavam. O João O'Neill que é, com efeito, 

bem meu amigo, acompanhou-me a casa sem eu quase ter soltado vinte palavras. À porta de 

casa apertei-lhe a mão convulso e entrei. [...] 
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57           E4/57-6 (1) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Celeste, minha Celeste. Tu exageraste a minha carta ou não percebeste para me 

dizeres que nunca mais devias olhar para mim. - Minha Celeste, tu dizias o que pensava eu? 

Pois o que havia de pensar? Pensei que os livros e o trato com o mundo te tinham feito descrer 

da felicidade, da bondade e da sinceridade, e sentir este mundo. Pensei que tu tinhas visto 

muita coisa que ignoravas: isto é, que quase todos eram hipócritas, que quase todos mentiam, 

e que dificilmente terias a completa felicidade, porque nenhuma alma seria tão santa e tão boa, 

tão pura no meio de todas as maldades do mundo, que te tornasse feliz a ti, que tinhas 

acreditado o mundo tão santo e tão diferente do que ele é. Aqui tens o que eu pensei - e tive 

pena, e tive pena que tu não acreditasses na bondade. Teria querido que tu me amasses ao 

entrar na vida, para sempre acreditares no amor, na felicidade, e se eu não podia ser um bom e 

um santo, não seria também nem um mentiroso, nem um hipócrita. Teria querido que tu não 

lesses esses livros que te mostraram tanta maldade no mundo e te fizeram descrer de todos os 

que de certo te davam tantos desgostos. 

Aqui tens tu o que eu pensei. Mas tu amas o teu Jaime, não é verdade? Minha 

Santinha, minha Celeste! Amas sim. No meio de toda a aflição que me fez a tua carta última, 

em que tão aflita estavas, tive eu uma grande alegria - é que tu amas-me, é que tu amas o teu 

Jaime. Quando tu, na tua carta, me dizias que tinhas pena de me dares uma alma já velha, 

pensei eu que querias dizer que era uma alma que já não pudesse amar como dantes amava. 

Mas vi agora que amas muito o teu Jaime, e eu adoro-te, minha Santa, e eu adoro-te, e eu amo-

te muito. Pois tu dizes-me que não és boa! és uma Santa, Celeste! Disseste-me que não querias 

casar comigo da tua janela! Minha Celeste, o Jaime vai pedir-te a tua mão a ti. A Celeste quer 

ser a Esposa do Jaime? Minha Celeste, minha Amiga, minha Santa e boa Amiguinha! Amas 

muito o teu Menino, o teu Filho e vais-lhe logo no Passeio dizer que o amas muito e vamos 

hoje ser muito, muito Amiguinhos, Santa Esposa. Pensa sempre no teu Jaime. Minha Celeste 

que o teu Jaime ama-te muito, muito. Não te aflijas, nem chores mais, não? - Eu pedi-te agora 
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tanto que batesses as mãos... vais agora à janela fazê-lo, sim? E mostrar ao teu Esposo uma 

carinha muito meiga, muito amiguinha, muito alegre. Teu Esposo, teu Jaime 
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58          E4/57-13 (8) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Celeste, muito te amo Amiguinha e muito agradecido estou por me teres escrito 

esta tarde e uma carta tão bonita. Amo-te muito Amiguinha, muito. Perdoa, perdoa tenho sido 

rabugento, tenho, perdoa, sim? - Perdoas ao teu Menino. Sou rabugento, Anjinho mas vou 

emendar-me, tens toda a razão minha boa Celeste. - Coitadinha da Celeste que ficou a pensar 

no seu Jaime, no seu Menino e não foi ao Teatro: Anjo! Estou mesmo tão triste, com tantas 

saudades tuas! Minha Celeste, como eu te amo, como eu amo a minha Esposa! Olha, Celeste, 

a prova que eu não acho que L'Amour e as obras de Musset sejam mais legíveis é que tas não 

deixei ler. As obras que são de grandes homens mas que são inconvenientes, sabes que penso 

com respeito a tu as leres o mesmo que penso das de Kock. As obras de Bocaccio etc – 

Decameron - isso então é pior que grosseiro e que inconveniente. Desgostarias o teu Jaime 

muito, mas muito se lesses semelhantes livros. Minha Amiguinha tu não estejas zangada, o teu 

Jaime nunca mais rabuja - isso nunca. Perdoas-me as minhas rabugices, sim? Meu Anjo, tu 

que és tão boa para o teu Jaime! Eu não te merecia, minha Amiguinha, tu és muito melhor do 

que eu - és sim - e eu tenho muitas saudades da minha Menina. Não posso, não posso, estar 

assim, sinto-me infeliz, mesmo infeliz de estar assim dias sem te ver. Olha, amanhã não quero 

saber, esteja como estiver ainda que me faça mal, vou por força ver-te. Minha Celeste, tu ficas 

muito contente se vires amanhã o teu Menino, o teu Noivo.? Bonita Menina que tomas uma 

colher de sopa de óleo. Mas tu que me dizes que tomaste hoje é porque não tens tomado 

sempre. Ora o óleo assim tomado uma vez por excepção não tem utilidade nenhuma. É preciso 

todos os dias, sem esquecer uma vez só por espaço de muito tempos. Vais fazer isso, sim? Sim 

Amiguinha - o teu Jaime vai ficar tão contente com isso! Como eu amo a minha Celeste - 

amanhã vejo-te, sim? Que eu não posso estar assim muito, muito tempo sem te ver, isso não. 

Estou que nem imaginas - mesmo quero escrever-te muita coisa e só acho para dizer estas 

palavras: amo-te, tenho muitas saudades tuas. A minha Celeste perdoa ao seu Jaime todas as 

rabugices e acha-se feliz com o amor do seu Jaime? A minha Celeste tem muito amor pelo seu 

Jaime e não queria antes ser irmã dele, não é verdade? É amor e não amizade o que tu me tens, 
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não é verdade? Recebi uma carta de um Tio meu dizendo-me que se propunha para ele falar à 

administração das propriedades da Casa de Bragança, no Crato. Veio isto também para me 

apoquentar que foi o lembrar-me que não tenho posição nenhuma e que não posso casar com a 

minha Celeste, porque claramente eu não te levava para o Crato, já se vê. Minha Celeste o teu 

Jaime está bem triste, bem triste. Tenho tido cá muita gente mas estou bem triste. Esteve cá até 

agora, que é muito tarde, o Eça [de Queirós], o [António] Canavarro, o conde de Resende, o 

[Salomão] Sáraga, o Mateus de Magalhães. É tarde e eu estou aflito com saudades. Tu lês isto 

desde a primeira até à última palavra nesta carta e em todas. Mas eu não posso dizer-te mais 

nada. - Tenho muitas saudades tuas. Não posso estar assim. Minha Amiguinha, amo-te, eu 

queria ver-te. Tu amanhã sais? Eu saio por força amanhã. Por força quero ver-te, quero, quero 

- e hei-de ver-te - não me importa que me faça mal. Minha Celeste, como eu estou com pena. 

Olha, quando penso que estou assim há três dias sem te ver, parece-me que me sinto o mais 

infeliz ente do mundo. Minha Celeste, minha Amiguinha, diz ao teu Jaime que o amas. Vais 

ficar muito contentinha de ver o teu Jaime e perdoas-lhe as suas rabugices? se eu amanhã não 

só te falasse mas te visse! Que feliz eu era. É agora o meu ideal é ver a Celeste, a minha 

Amiguinha a sorrir para mim, muito minha Amiguinha. Como parece que te não vejo há tanto 

tempo! Não estejas triste nem zangada com o teu Jaime, não? Eu sou rabugento quando entro 

a pensar que tu não me amarás e tu, às vezes és má. Tu quando começas a sustentar uma 

opinião levas de capricho a nunca ceder. Tu às vezes, minha Celeste, pareces teimosa. Muita 

vez conheces que eu tenho razão mas - tu mesmo o confessas - ainda que não seja senão por 

espírito de contradição, dizes tu - má, má. - Minha Celeste, minha Amiga, perdoa, não és má, 

não. O teu Jaime ama-te muito, muito. Tive de parar agora de escrever porque tive uma 

discussão imensa agora com o Sáraga. Fica aqui entre nós, mas ele disse-me que um grande 

amigo dele, um homem por quem ele tenha um verdadeiro afecto, o Alexandre Herculano, por 

exemplo, que o punha na sua estima muito acima da Simy - que conhecia que não era capaz de 

amar muito, muito uma mulher, mas que era capaz de ter por um homem uma paixão. - E eu 

perdi a cabeça e dei-lhe uma descompostura. E disse-lhe que punha a Celeste acima de meu 

Pai, de minha Mãe, dos meus maiores amigos - a minha Celeste acima de tudo - que me 

importa mesmo toda a gente e todo o mundo. - Sem hesitar me decido sempre, pudera, minha 

Celeste, a minha Celeste, que desapareça tudo - pudera - o Sáraga é incrível, vês? Ele não 

gosta da Simy, vês? - Minha Celeste e eu adoro-te, Amiguinha, minha Celeste. Vou pensar em 
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ti, que saudades tenho, que saudades tenho, Amiguinha. Abençoa, abençoa o teu Jaime. Bons 

dias Celeste - eu agora escrevo-te muito pouco porque estou impaciente pela tua carta, 

Amiguinha. Olha Celeste, eu por força em sendo 3 horas vou ao Largo do Quintela ver-te 

ainda que me custe muito. Não posso, tenho umas saudades tuas imensas. Amo-te, amo-te 

muito. Teu Jaime 
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59          E4/59-2 (33) 

 

[Turcifal] 

Terça-feira 3 Agosto 1869 

11 horas da manhã 

 

Minha Celeste, fui hoje acordado por minha Mãe que vinha saber como eu tinha 

passado e perguntar-me se eu queria almoçar. Levantei-me, pensando em ti, eu que tinha 

passado toda a noite a pensar em [ti] e a sonhar contigo, vesti-me, lavei-me e fui para a casa de 

jantar. Cheguei lá e minha Mãe entregou-me a tua carta, dizendo-me: "Isto é que é, chegaste 

ontem e já hoje te escrevem". Eu não respondi nada, meti a carta na algibeira e tive que ficar 

sem a ler porque chegaram todos para o almoço, e começaram a falar comigo. Almocei e vim 

logo para a quinta onde agora estou a escrever-te e li a tua carta. Minha Celeste, minha 

Esposa, está contente, está, que é assim que o teu Jaime te quer, Amiguinha e pensa que em 

breve serás a companheira do Jaime e nunca mais o deixarás, Anjo, minha Celeste. Eu não 

pude ainda falar a meu Pai no lugar do Crato nem hoje talvez o poderei. Sabes, chegou-lhe 

hoje a notícia de que tinha morrido um tio meu no Rio de Janeiro, irmão de meu Pai, e ele está 

muito apoquentado. Eu apenas tinha visto esse tio em muito pequeno, de maneira que, franca-

mente, não tive muita pena. 

Minha Celeste, estou-te a escrever ao pé do cedro onde gravei um C - vi-o agora, está 

mais visível ainda que quando eu o gravei, porque as camadas da árvore têm crescido de roda 

dele, tornando-o distinto. Sabes Celeste, na tua carta houve umas linhas que me entristeceram. 

"Se nós pudéssemos apagar terem existido aqueles dois. Paciência, perdoemo-nos um ao 

outro, foram duas infidelidades, tu tens mais que perdoar a mim". Dou-te a minha palavra que 

desde que aqui cheguei nem uma só vez me tinha vindo ao pensamento a Lucy [Pring]. 

Quando li este período da tua carta que ma fez lembrar, vi ainda uma vez que era para mim 

uma recordação bem indiferente. O que porém me fez triste e me custou, foi ver que tu tinhas 

pena de não poderes apagar essa lembrança. Pois não a tens bem apagada no teu espírito, pois 

ainda ela lá tem alguma influência? Minha Celeste diz, diz ao teu Jaime, ao teu Amante que 

não tens saudades nenhumas do passado. Diz-lhe que essa recordação nenhuma impressão te 

faz e que eu entendi mal esse período da tua carta. Diz-me que és completa e absolutamente 
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minha. Eu que sou tão teu, tão teu. Tudo aqui, para mim, está cheio da tua recordação. Quando 

aqui cheguei e que entrei no meu quarto, a primeira coisa que pensei foi: Aqui é [onde] eu, há 

um ano à noite, lia e relia as cartas, as primeiras cartas da Celeste. Foi aqui que tantas horas e 

dois dias mesmo imaginei que ela me não escrevia. Quando cheguei hoje ao cedro onde está a 

inicial do teu nome que eu gravei, pensei que ali tinha lido pela primeira vez a tua primeira 

carta. As ruas da quinta faziam-me recordar as saudades que há um ano sentira por ti, minha 

Celeste - a Serra que fica de frente de minha casa, fez-me lembrar que também há um ano dali 

olhara para Lisboa com saudades tuas - tudo, tudo aqui ficou para mim cheio da tua imagem e 

bastou que para isso aqui passasse uma vez trazendo-a comigo. E afinal eu devo ter-me por 

bem feliz. Há um ano apenas te chamava Celeste. Hoje chamo-te minha Celeste, minha 

Amante, minha Amiguinha, minha Noiva e minha Esposa. Há um ano não te tratava por tu e 

agora trato-te como os Esposos se tratam e leio nas tuas cartas que és minha e digo-te que sou 

absolutamente teu. Minha Celeste, diz-me, diz-me que és minha, que só a minha imagem 

ocupa o teu espírito - que és a minha Esposa. Era também para mim a felicidade ir contigo 

para o Crato já. Também eu era lá mais feliz ainda, se é possível sendo teu Marido do que em 

Lisboa. Parece-me que te amaria lá com mais franqueza, que quando quiséssemos passear, 

iríamos pelos campos e pelas serras sem precisarmos tirar os olhos um do outro, sem que 

ninguém pensasse em nós nem na nossa imensa felicidade. Sabes? Só quando duvido que 

casemos é quando imagino quanta felicidade haveria para mim nisso - porque me parece 

impossível de realizar uma ventura assim, um Céu semelhante. Custa-me a acreditar que possa 

para mim existir uma felicidade assim. Eu, Esposo da Celeste, eu sempre ao pé dela, eu 

olhando-a muito tempo, eu ouvindo-lhe dizer-me muitas vezes que é a minha Celeste, que me 

ama muito, a vinda do Beato e as nossas despedidas na tua porta eternizadas, mas sem que 

haja despedidas, sem que haja separação. Santa, Santa Amiguinha, Celeste, minha Celeste - 

também eu agora penso sempre nessa esperança e é isso que me consola das saudades que 

tenho tuas porque me sinto tão infeliz, porque sinto vontade de chorar quando penso que logo 

não te verei, que passarei muitos dias sem ir atrás de ti pelas ruas e ver-te, sem te ver nas 

portas das lojas a olhar para mim, sem te ouvir bater as palmas e sem te falar. Minha Celeste, 

meu Anjo, minha Esposa. Olha, eu hei-de informar-me por teus Manos como tu passas, eu 

quero que a Celeste tenha todos os cuidados na sua saúde. Não imaginas como eu fiquei 

contente de ver que tomavas o óleo. Lembra-te que me prometeste no Passeio e na tua carta de 
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aumentar a quantidade de óleo que tomas, e de passar a tomar uma colher ao almoço e 2 ao 

jantar e depois de 8 dias assim: 2 ao almoço e 2 ao jantar. Fazes isto sim, Celeste? Se tu 

deixasses que um médico te visse, o teu Jaime ficava tão feliz, tão contente. Deixa Celeste, 

minha Esposa. Não imaginas a aflição em que eu estou de me lembrar que tens cuspido 

sangue, que te tem doído o peito e que nenhum médico te viu ainda. Celeste, minha Celeste, o 

teu Esposo pede-te isto de joelhos. Tanta vez to pedi aí, tanto tu soubeste que eu chorava por 

causa de tu o não quereres e tu ficavas na tua teima, impassível. Bem dizia minha Cunhada e 

meu Irmão - parece incrível que a Celeste me ame e que vendo-me aflito não ceda ao que lhe 

peço. Não posso, pensando nisto, deixar de ficar muito triste, muito triste. Vou contar-te o que 

sonhei. Sonhei que estava em Lisboa no Passeio, e que tu estavas também vestida de branco e 

dizendo que era o vestido de quando eu te fora pedir. O Pai Cinatti estava também - mas eu, 

durante o sonho, nunca pude perceber se era o Pai Cinatti se meu Pai, apesar deles se não 

parecerem nada um com o outro. Estavam também as Amzalaks, as tuas Manas e muita gente 

que no meio daquilo me perguntaram se eu sempre ia para o Turcifal e como era o Turcifal. 

Eu beijava as tuas mãos e lembro-me que estive assim durante todo o sonho, porque quando 

senti a voz de minha Mãe que me acordava, a minha pena, conhecendo que era sonho e que se 

ia acabar, era ter de deixar de ver-te com as tuas mãos nas minhas e eu a olhar-te e a beijá-las. 

Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, e tenho tantas saudades tuas. Quando termina um 

tempo muito feliz é que se vê como ele passa rápido, não é verdade? Há um ano que eu estava 

em Lisboa amando-te, escrevendo-te sempre, vendo-te sempre, falando mesmo assim 

bastantes vezes, sempre muito Amiguinhos porque, realmente, num ano que zangas tivemos 

nós e que não acabassem bem depressa? Foi um ano realmente de felicidade. O meu amor por 

ti tem, sem dúvida, sempre aumentado. Sinto bem que te amo hoje mais que nunca porque 

também te conheço melhor que nunca, porque tenho nas tuas cartas visto as infinitas belezas 

da tua alma, porque realmente és a minha Celeste. Pois agora aqui, no Turcifal, parece-me que 

tudo isso foi apenas um enorme sonho, que essa felicidade de um ano foi um sonho, e que 

ainda aqui estou lendo as tuas primeiras cartas como há um ano, e que ainda daqui não saí! E 

quando penso sei bem explicar as saudades que eu sinto, é que me separei ontem de ti e sinto 

saudades como se não te visse há um ano: é que olho para isto tudo e parece-me que tudo aqui 

está sossegado, sem sons, sem alegria porque tu me faltas. Minha Celeste vem ter com o teu 

Jaime, com o teu Esposo. 
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Anjinho, minha Celeste, minha Amiguinha, minha Esposa, Anjo - meu Anjo - tu estás 

pensando muito no teu Jaime, não é verdade? É uma hora, que estás fazendo? Vais dizer ao 

teu Jaime tudo, tudo que pensares, sim? Eu ainda hoje não fiz mais do que pensar em ti e 

escrever-te. Tudo aqui me fala em ti, tudo me faz pensar na minha Celeste. Minha Esposa, 

dizem que esta solidão do campo é boa para o estudo e para o trabalho. Para mim nada há bom 

sem ti, porque eu aqui cheio de saudades tuas não posso decerto ler uma palavra - sem que 

pense mais na Celeste do que no que leio. Meu Pai, que quer que eu trabalhe e que eu estude, 

devia, por isso mesmo, fazer com que eu me case o mais depressa possível contigo. Se eu 

pudesse fazer-lhe compreender isto. Minha Celeste, minha boa Amante, minha Santa Esposa, 

estava muito calor ao pé do cedro, mudei de lugar. Fui primeiro a um poço que há no cimo da 

pequena mata onde está o tal cedro, peguei num balde de zinco pequeno e tirei com ele água 

do poço que é muito fresca e estava muito boa, e bebi. Pensei em que seria bem feliz se tu aqui 

estivesses, e eu tirava água para ti e segurava-te no balde enquanto tu bebias e tu assim 

inclinada para diante para a água te não molhar - depois vínhamos de braço dado pela quinta, 

que bom, que bom que era. Mas em vez disso estás aí, talvez triste, a pensar em mim e eu aqui 

sozinho a fazer castelos no ar, sozinho sem a minha Esposa. Afinal que custava a meus Pais 

que eu estivesse casado e estivesse contigo aqui. Não era para eles, se me estimam, muito 

melhor verem-me feliz e contente e terem mais uma filha muito bonita, muito meiga que 

fizesse a felicidade do seu filho e os amasse muito a eles? O sítio onde agora estou a escrever-

te é um pavilhãozinho de tecto pontiagudo, coberto de colmo, suspenso por varões de ferro 

guarnecidos de hera. Não é muito alto mas tem uma vista muito bonita em roda, tem assim 

pedras fingindo rolhas e um lago pequeno - passando a vista por cima dos arames da quinta e 

um pomar de laranjeiras que está ao pé, vê-se um vale onde há muitas árvores e algumas casas 

brancas e depois a serra do Socorro em que te tenho falado. É muito bonito isto tudo aqui, lá 

isso é. Quando olho para a frente vejo a serra e as casas entre os arvoredos das encostas do 

vale, quando olho para trás vejo as árvores de diferentes alturas e de diferentes tons da 

pequena mata da quinta onde estou. Um sossego completo, apenas as árvores a ramalharem e 

uns passarinhos de vozes fracas que parecem estar a conversar em segredo dos seus amores. É 

verdade que me veio agora desmentir um galo. Não é verdade que é triste ouvir, ao longe, 

cantar um galo? Torna maior a solidão e o silêncio, fazendo-o comparar com um ruído fraco. 

Esquecia-me falar-te de um ruído que muita tristeza me faz, é um moinho que há num alto, 
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junto da quinta. Parece que chora, que se lamenta, é tão triste. Minha Celeste, minha Esposa. 

Como isto tudo se transformava se tu aqui estivesses. Nem eu então queria que esta 

inquietação e que este silêncio diminuíssem, nem queria que ninguém mais aqui estivesse. 

Estavas tu e isto era para mim um Céu - um Paraíso. Minha Amiguinha, minha Esposa, vou 

amanhã ter cartas muito bonitas tuas, sim? Olha, podes deitar as cartas nas caixas até às 4 1/2 

porque é quando as tiram. Não estejas muito tempo seguido a escrever que te faz mal. Escreve 

assim aos bocadinhos. Vais-me mandar dizer se recebeste o 3º do [...] com a minha carta e se 

hoje recebeste mais duas cartas, uma do caminho de Loures e a outra daqui. Se puder ainda te 

escrevo mais. Abençoa o teu Esposo, o teu Jaime. 
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60          E4/59-2 (34) 

 

[Turcifal] 

Terça-feira 3 Agosto 1869 

2 horas e meia da tarde 

 

Tenho até agora estado com meu Pai, deixei de te escrever para lhe ir falar. Temos 

estado a falar em mim, no nosso futuro e na posição a obter. Não me disse nem uma palavra a 

teu respeito. Ele não me parecia já muito inclinado a que eu fosse para a Casa de Bragança e 

Crato, dizendo que isso sempre traz desgostos. Todavia disse-me que ia escrever já para 

Lisboa e que se, realmente, o lugar não estivesse ainda provido que ele iria mesmo tratar desse 

negócio em Lisboa e que faria o que pudesse pelos seus amigos para o arranjar. Tenhamos por 

ora esperança, minha Celeste. Se tu dentro em dias fosses a Noiva do Jaime, que bom, que 

bom. Olha que sinto uma alegria, uma felicidade quando penso nisto! 

Minha Celeste, minha Esposa, Anjinho, como eu te amo! Minha Esposa. Também falei 

com meu Pai a respeito de meu Irmão, mas aí a conversa foi mais desagradável porque ele 

disse-me coisas a que eu não pude deixar de lhe responder, talvez asperamente um pouco, e 

ele calou-se e eu vim-me embora. Minha Celeste, minha Amiguinha, eu adoro-te, eu amo-te 

tanto, tanto, e tenho tantas saudades tuas! A estas horas, em Lisboa, estava eu a reler a tua 

carta, estava eu alegre porque ia ver-te à tarde e aqui nem esperança tenho de te ver e, quando 

olho para os lados de Lisboa, vejo montanhas e terras. Estou agora a escrever-te no meu 

quarto. Assim tem a Celeste todos os meus pensamentos, toda a minha vida aqui, tudo, tudo 

que eu faço. Vais amanhã ficar muito contente de ter a minha carta, não é verdade? 

Amiguinha, Santa Esposa tu estás-me agora a escrever? Olha escreve-me bastante, mas aos 

bocadinhos, sim? Não estejas muito tempo seguido a escrever que te não faz bem. Vê lá não 

esqueças esta recomendação. O coser acabou-se, não é verdade? Não cosas mais que te cansa. 

Minha Celeste, olha, agora antes do correio partir quero escrever a meu Cunhado para ele, por 

esse Amigo que é secretário da Casa de Bragança, se informar a respeito do lugar do Crato e 

quero escrever a meu Irmão a dizer-lhe como cheguei. Vou fazer isso e depois volto a dar-te 

os últimos adeuses antes de partir o correio. Esta carta, este pedaço de papel tão feliz, que vai 

ser tocado por ti, que vai ser lido por ti, que vai estar contigo talvez por muito tempo, e 
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acompanhar-te! Invejo este papel que é bem mais feliz do que eu. Minha Celeste, minha 

Esposa, até já, teu Esposo, teu Jaime. 

Volto a escrever-te, minha Celeste. Agora acabei as cartas para meu Cunhado e Irmão. 

Venho despedir-me por agora da minha Esposa. Já se vê que ainda hoje te hei-de escrever 

muito, mas só poderá ir isso pelo Correio de amanhã. Olha, meu Pai disse-me que o que lhe 

parecia fácil era eu sair deputado. Tu gostavas que o teu Jaime fosse deputado, Amiguinha? 

Não digas nada disto a ninguém. Tu gostavas de ouvir dizer que o teu Jaime tinha falado nas 

Câmaras e de ver no Diário os discursos dele? Amiguinha, minha Celeste. Isso não me dava já 

grande coisa, porque bem vês que sendo eu só deputado, em as Cortes se fechando, ficava sem 

vintém, mas era caminho para eu arranjar uma posição talvez boa, um bom emprego que o 

Governo nunca nega a um deputado, enfim uma posição e se não fizesse muito má figura, um 

certo nome. Vejo-me cercado de esperanças, minha Celeste. Virão as realidades? Minha 

Esposa a realidade por ora, é que te amo muito, muito e que estou separado de ti com tantas 

saudades. Amiguinha, minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto. Olha, quando ainda agora vinha 

da quinta para casa apanhei as florinhas azuis que agora te mando - elas não são bem azuis e 

estão um pouco murchas, mas quando viçosas são muito bonitas e delicadas. Vais ficar 

contente com a carta do teu Jaime? Celeste, minha Esposa, vou-me despedir de ti, tenho que 

deitar esta carta no Correio até logo, e tu até amanhã que tenho a tua carta. Quem ma dera já. 

Beijo-te as mãos muito, muito, o teu Esposo, o teu, sempre o teu Jaime.  
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61          E4/57-7 (12) 

 

Turcifal 

Quinta feira, 5 Agosto 1869 

9 horas da noite 

 

Minha Celeste, agora mesmo acabo de me apear. Saí logo depois de jantar a cavalo e 

só agora volto. Fui a Vale de Galegos que é uma quinta num ermo, rodeada de charnecas que 

há a meia légua do Turcifal. O caminho é por umas serras, atravessando-se um rio, e é tudo 

descampado. A quinta de Vale de Galegos é uma antiga propriedade nobre que hoje pertence a 

um padre meu amigo - irmão dum Barros e Cunha, antigo poeta da geração de 1838 que há 

pouco publicou um livro sobre a História da Liberdade em Portugal. Compõe-se de uma casa 

antiga, em parte reedificada, cheia de mármores e de largos fogões de pedra num fundo de 

vale, rodeado por toda a parte por montes. Tem a um lado uma mata cheia de capelas de tectos 

agudos de cortiça e de carvalho, muito velhas. Das janelas da casa descobrem-se, ao longe, os 

cumes das serras e as charnecas. Uma solidão completa. Fui lá e estive a conversar com o 

padre que tem os seus 30 e tantos anos e que é um homem inteligente e de uma certa 

instrução. É das pessoas com quem aqui me dou mais. Quando era noitinha, montei a cavalo e 

parti. De lá ao Turcifal seria perto, vindo em linha recta. Mas tem-se de dar muitas voltas por 

carreiros abertos no mato, e de descer e subir caminhos espantosos. Como era tarde, meti o 

cavalo pela charneca a galope. À proporção que ia galopando, fui sentindo o vento cheio dos 

aromas do tojo bater-me na cara. O vento passando pelo mato faz um ruído esquisito que eu 

conheço muito bem e de que eu gosto, o silêncio de vozes e a solidão era completa. Lembrava-

me muito de ti. A pouca distância de Vale de Galegos há um casal pequeno. Eu passei rápido, 

a galope, com o cavalo, mas tive tempo de ver, por uma porta entreaberta, um fogo aceso e 

homens e mulheres agrupados em roda e fora um cão que ladrava. Eu sentia na cara o vento 

que era frio. Pensei muito em ti, Celeste. Em viver contigo assim num daqueles casais, no 

meio daqueles descampados, e porque me era agradável o imaginar isto obriguei o cavalo, que 

estava insofrido para chegar a casa, a ir a passo e vagaroso. Só no meio daqueles campos, mas 

tendo família, amor e felicidade em ti, na minha Celeste, na minha adorada Esposa. Passear 
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por aquelas terras entregues à natureza e a largar as vistas por aqueles terrenos sós e encher 

toda a natureza com a imensidade do nosso amor. 

Minha Celeste, tanto, tanto pensei nisto quando me aproximava do povoado passavam 

umas raparigas cantando atrás dum burro carregado e interromperam a cantiga para me darem 

as boas noites, falando-me pelo meu nome - E eu pensei que se já fosse casado e estivesse ali 

contigo aquela gente teria dado as boas à Senhora D. Celeste e eu seria bem feliz com isso. 

Minha Celeste, que saudades que isto tudo me faz de ti! Amiguinha Celeste, minha Celeste, 

meu Anjo, meu Anjinho, como eu te amo. Foi por tudo isto que cheguei a casa tarde e que só 

agora te escrevo. Tu estás agora a pensar muito, muito no teu Jaime? Amiguinha, Celeste, 

minha Celeste, o teu Esposo, o teu Jaime ama-te tanto, tanto, meu Anjo, meu Anjinho, minha 

Menina, minha Santa Amiguinha. Vou amanhã ter uma carta tua, muito bonita e muito grande, 

não é verdade? Minha Celeste, olha veio agora uma criada perguntar-me da parte do Papá se 

eu queria ir jogar com ele. Vou. Até logo Amiguinha, abençoa o teu Jaime. Vou pensar muito 

em ti, amar-te muito, muito. 

Adeus Celeste, até logo, teu Esposo, teu sempre teu Jaime. 
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62           E4/59-2 (5) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Celeste, ralha com o teu Jaime, ralha sim, Anjinho, desabafa com o teu Esposo, 

minha Celeste. Coitadinha dela, coitadinha da minha Celeste, do meu Anjo que está tão triste 

pelo que sucede a teu Papá. Minha Celeste e choraste, que eu bem vi, na tua carta, e bem beijei 

as tuas lágrimas, Santinha. Mas Celeste, tu vais talvez zangar-te por eu te pedir que te não 

enfrenesies. Não te zangues, eu bem sei que estás com toda a razão Amiguinha, e eu também 

fiquei bem triste. Mas olha, teu Papá o que devia era pôr também a casa em nome do Rambois, 

pois que dessa maneira nada lhe podiam tirar e ele dizia que tendo perdido em negócios se vira 

obrigado a pedir ao Rambois até dinheiro emprestado, e como há viver e morrer ele dera como 

penhor toda a sua casa ao Rambois. Não estejas com sustos de que lá te vão a tua casa agora 

homens nenhuns, como disseste na tua carta, porque um mandado de penhora não se arranja 

com essa pressa e não se vai a casa de ninguém sem uma citação ou sem um aviso. Não te 

aflijas também dizendo que teu Papá tem de ser trapalhão. Isso é uma trapalhada perfeitamente 

legítima, porque realmente que[m] faz as asneiras que as pague e teu Papá, coitado, que 

trabalha continuamente, não tem culpa nenhuma das prodigalidades do Casimiro [Serzedelo]. 

Então, Celeste, não te aflijas assim. Mesmo, a não ser que vocês tenham lá em casa mobília 

muito rica, não há homem nenhum que por uma dívida de 16 contos queira penhorar meia 

dúzia de cadeiras cujo valor se lhe vai com a polícia. O teu Papá deve ter cuidado é em não 

converter nunca, pelo menos por agora, qualquer dessas dívidas que receba em fundos do seu 

nome, quanto mais que ele conhecido e amigo do Rambois há tanto ano, deve estar seguro 

dele como de si próprio. Então Celeste, vê bem que o seu Jaime lhe está dizendo coisas 

razoáveis e não está com conselhos banais. Não te aflijas, nem estejas com esses sustos, não se 

fazem assim penhoras. E quem primeiro está arriscado é o próprio Casimiro na loja e casa e 

não o teu Papá. Minha Celeste, tu dizes no fim da tua carta que estás feliz, já vejo que não 

estás, mas ao menos não te enfrenesies. Santa, minha Esposa, o teu Jaime veio logo escrever à 

sua Menina para a aconselhar para que ela se não enfrenesie. Então: ficarei eu sem alcançar 

isto? A minha Celeste vai ficar mais sossegada e contente com a carta do seu Jaime? Depois, é 
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verdade que o Pai Cinatti, coitado, deve ficar zangado e triste, mas não é negócio nosso, é caso 

em [que] infelizmente ele já deve ter pensado. Também eu tenho muita pena dele, coitado, do 

meu Pai Cinatti. Olha, Celeste, imagina que felicidade se nós fôssemos muito ricos e já 

casados, com que felicidade nós não diríamos ao Pai Cinatti que estivesse descansado, que 

pagasse ao homem e não se afligisse. Que felicidade, não era? Restituir o sossego ao Pai 

Cinatti e à tua Mana Adelaide a quem devemos tanto, e nós como não conversamos felizes 

depois, por nos dizer a consciência que tínhamos feito o nosso dever. Minha Celeste, então 

para que serve o Jaime se não for para que a Celeste, quando tem algum motivo que a aflija, 

para ter com quem desabafar e tenha logo quem a console. Santinha, pensa no nosso amor e 

não estejas assim aflita, não? Olha, diz assim contigo: "Há muitas coisas nesta vida que 

desgostem e afligem, mas eu tenho em mim um como retiro onde só há felicidade e alegria, - é 

o amor do meu Jaime, é o amor do Jaime que me adora, que vem consolar-me quando eu 

sofro, é o saber que há uma alma que sempre me acompanha com a maior adoração, que sofre 

quando eu sofro e que é feliz da minha alegria, vou para esse retiro, penso no Jaime, penso no 

seu amor e fico mais animada para todas as tristezas!" Dizes isto assim, não é verdade, 

Celeste? Dizes isto ao teu Menino e não te enfrenesias, nem choras mais. Eu sempre quero ver 

se as minhas consolações não servem de nada e se a Celeste não fica mais animada e contente 

depois de ler a carta do seu Esposo. Santinha da minha Celeste, da minha Esposa. Pensa no dia 

de ontem em que tão felizes estivemos, Celeste, sim? E pensa no que sucede, mas tem 

esperança em que tudo há-de ser melhor do que se supõe, sim, Celeste, sim, Amiguinha? Tu 

vais ficar melhor depois de leres esta carta do teu Jaime. Eu amo-te tanto e estou tão triste por 

ver o que sucede e que tu estás triste... Minha Celeste, refugia-te dessas aflições no amor do 

teu Jaime, sim? Olha, Amiguinha, eu vou-te pedir uma coisa, mas se não puderes não o faças, 

e em todo o caso não te zangas, não? Olha, é quando acabares de ler esta carta, chegares à 

janela da casa de jantar para eu te ver do Largo de Camões e ver se percebo se tu ficaste mais 

sossegadinha com a carta do teu Jaime, sim? Se puderes e a minha carta te tiver feito bem, 

bate as palmas, sim? Eu fico tão feliz de saber que a Celeste está melhor, mais sossegada e que 

a minha carta a foi consolar. Minha Esposa, adoro-te, amo-te muito. E sendo 5 horas estou no 

Largo de Camões. Não te enfrenesies, não? Amo-te, teu Esposo, teu sempre, teu Jaime. 
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63          E4/57-10 (5) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Celeste, a maneira por que a Ester [Cinatti] vive é espantosa e tanto mais 

espantosa quanto é um verdadeiro suicídio que se passa aos olhos de todos no seio da sua 

família, Pai, Irmãs e Irmãos. - Bem vês que nem mesmo os que não têm ninguém que se 

interesse por eles, se deixam matar, porque nesse caso a polícia intervém e quando não há 

outro meio mete-os num hospital de doidos onde à força se obrigam a comer e a tratarem-se. 

Aqui tens tu, minha Celeste, a circunstância de uma pessoa se habituar a absolutamente não 

viver sob a acção de nenhuma vontade. Bem vês que, quando vocês não fazem nada, parece 

que devia lembrar a influência, a autoridade mesmo de teu Papá. Tudo, tudo, atá-la e meter-lhe 

o comer pela boca abaixo, tudo enfim na acepção mais vasta da palavra, tudo menos deixar 

morrer uma pessoa à fome, deixar matar uma pessoa entre seu Pai e seus Irmãos. Ela, o que 

sobretudo precisava era que algum médico a visse, porque o não ter vontade de comer mais do 

que ela come, indica sofrimento físico que a medicina pode curar. Tanto mais, que segundo tu 

me tens dito, ela ultimamente não gostava do Silva, tanto que se queira matar por ele. 

Coitadinha, é uma Menina muito infeliz. Eu é que me desespera ver que se não toma um 

expediente qualquer, que a gente se limite a lamentar. 

Se eu fosse Pai da tua Mana Ester, levava ela a um médico que, por força, havia de a 

ver, podia ela fugir para o seu quarto que eu entrava lá com o médico. Enfim, tudo menos 

deixar morrer assim. Repito, quem absolutamente não tem família, a polícia não a deixa 

matar. Agradece à Cleofe as saudades que me manda e recomenda-me muito, sim? Minha 

Celeste os versos são meus, mas nem eu mesmo te sei dizer o que significam. Bem sabes que 

para o Fradique tratava-se de fazer coisas misteriosas, pouco claras, estranhas, esquisitas. 

Nem eu sei o que a rapariga fez para endoidecer. Bem vês que se tratava do que se chama uma 

mistificação. A outra poesia de que não achei o final era a descrição dos amores de um homem 

com uma loba numa floresta. Já vês o género. Estudei sim, minha Celeste. Eu no dia em que 

trabalho, em que adquiro alguma ideia a mais em que adiante os meus trabalhos e penso que 

trabalho para ti, que é quase como já ganhasse o pão para ti, para a minha Esposa, para a nossa 
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casa, fico tão feliz, minha Celeste. Penso com muita pena, isso sim, que ainda não tenho ao pé 

de mim a minha Celeste para depois do trabalho que me ama muito, e então assim ao pé de 

mim a conversar abraçada ao seu Jaime. Mas, enfim já é trabalho para ti ir preparar essa 

imensa felicidade. Minha Celeste, minha Esposa, o teu Jaime tudo, tudo refere à sua Menina, à 

sua Amante! - a minha garganta está completamente boa, minha Celeste. Foi um ameaço. Até 

logo. Teu Jaime 
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64          E4/59-1 (14) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Vais ao Passeio? 

Tenho muita pena que a Celeste não tenha o seu vestido pronto, mas já se vê que não 

posso acreditar que por essa razão ela deixe de ir ao Passeio e de ver o seu Jaime. 

Vais hoje ao Passeio? Sim? Eu devia ralhar muito com Você e não ter hoje ido vê-la 

porque não tomou óleo. Que isto se não repita. Tão contente que eu estava. Olha, Celeste, 

quando eu te escrevo está quase sempre o [Salomão] Sáraga ao pé de mim a falar, porque por 

mais que se lhe peça, não há meio nenhum de fazer estar o Sáraga calado. De maneira que eu a 

escrever-te e a ouvir constantemente aos ouvidos palavras cujo sentido para mim é nulo, mas 

enfim palavras, muitas vezes penso que escrevo uma coisa e escrevo outra. É por isso que 

escrevi aquela série de palavras sem sentido, as que pude ler, outras que nem pude ler - é por 

isso que querendo escrever no fim do 1º período da carta minha Noiva, o não fiz e escrevi 

outra coisa. Minha Celeste, Você é má. Para que eu lhe perdoe há-de ter tomado hoje o óleo ao 

jantar e estar à noite no Passeio muito, muito Amiguinha do seu Esposo, do seu Jaime 
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65          E4/59-1 (16) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Vais ao Passeio? 

Minha Celeste, quem era uma senhora que me apareceu na janela? Tu apontaste para a 

garganta. Seria a Mana Adelaide? Ela já sai? Quem era? Como está o Demétrio [Cinatti]? E tu 

com dores de cabeça e dor de peito e eu muito triste e muito aflito por isso. Ora tu és má, pois 

tu quando te começam esses frenesins não compreendes que vais ficar doente e que o teu 

Jaime tem um grande desgosto com isso e sofre muito? Não sabes como eu hoje tenho estado 

triste. Tu assim doente. Depois porquê? Porque pensaste que eras feia. Ora realmente! Eu, 

ontem, fui parece-me que muito bom no que escrevi à minha Celeste, mas hoje ralho. Minha 

Celeste, eu amo-te tanto, tanto, tenho tantas saudades tuas! 

Então a tua Amiga Luísa não foi lá passar o dia? Simpatizo com ela, parece-me ter 

uma expressão de ingenuidade e bondade. Minha Celeste, não te enfrenesies. Quando começas 

a zangar-te, pensa que o teu Jaime te ama muito e que tu, afligindo-te e aparecendo-lhe doente, 

lhe dás um grande desgosto. Se fores ao Passeio vai bem abafadinha, sim? Tu não usas por 

baixo do teu vestido algum fato de lã, baetilha, flanela, enfim alguma coisa que te dê calor? 

Com o frio da noite, o teu vestido de verão parece-me tão pouco para te proteger! Leva o teu 

casaco de veludo. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto. Se tu soubesses como eu estou triste 

de te ver assim com dores de cabeça e do peito. Minha Celeste, se fores ao Passeio, vamos 

falar muito nas nossas coisas e estamos muito Amiguinhos, sim? Sou o teu Amante, o teu 

sempre teu Esposo, teu Jaime. 
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66           E4/59-1 (7) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Celeste, viste-me agora ir pela Rua do Alecrim abaixo? Fui ao Jansen comer 

alguma coisa que ainda não tinha jantado. Depois vim para casa, onde agora estou a escrever-

te. Que feliz me fez a tua carta desta noite! Como beijei a flor que me mandaste! Boa Celeste! 

Foste uma justa em escrever assim uma carta ao teu Jaime que tão triste estava. Mas dói-te o 

peito, vês? E eu estou muito triste por isso. Não poder eu estar ao pé de ti, sempre a falar-te no 

meu amor, a perguntar-te como estás. Dói-te o peito, e tu amas tão pouco o teu Jaime que por 

mais que ele te peça, não tomas o óleo nem comes a carne. Ora eu convenho que te custe - 

mas pedindo-te eu tanto, tanto! Não me digas que, infelizmente não tens habilidade para 

disfarçar o teu génio. Eu não queria que a minha Celeste fosse dissimulada - quero que, 

francamente, me diga sempre tudo, tudo que pensar. Hoje o que me afligiu foi ver que estavas 

exactamente, e de propósito, procurando tudo coisas que sabias me afligiam e que me não 

parecia prova de muito amor. Mas não falemos mais nisso. Foi um momento de mau humor 

que teve a Celeste. 

Eu é que tenho a pedir-te perdão de não ter tido mais paciência e de te ter também feito 

zangar, mas nós estamos muito amiguinhos e amanhã falamos um com o outro, muito meigos, 

muito amiguinhos, que até a Mana Cleofe há-de ralhar connosco por estarmos tão meigos, a 

olhar-nos e a falarmos no nosso amor. Não é verdade, Amiguinha? Também eu tenho imensas 

saudades tuas, Amiguinha. Não estejas tu triste, Filhinha, que o teu Jaime ama-te, adora-te e 

vai ver-te amanhã, e chamar-te muitas vezes sua Celeste, sua Noiva. Olha que bonito luar e 

que noite para estarmos juntos! Quando ainda agora ia a entrar para o Jansen, sabes que se 

passa por um pátio ao pé de um armazém do Pai Cinatti e do Rambois e que aí há umas 

grandes árvores que inclinam os ramos de um jardim próximo - a lua passava através dos 

ramos. No pátio havia um cheiro forte da madeira serrada de fresco. Um grande sossego. E eu 

lembrei-me do campo, de Sintra, dos sítios serenos e cheios da luz acariciadora do luar - com 

o ar puro trazendo o cheiro das ervas húmidas, dos matos, das flores silvestres, das madeiras, e 

pensei que seria bem feliz, bem feliz, estando contigo, só contigo, num sítio como os que 
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aquele me fazia lembrar. Tive tantas saudades tuas que voltei para trás para te ver ainda - mas 

não estava ninguém à janela e eu apenas cheguei ao começo do Largo. Adoro-te, minha 

Celeste, amo-te muito. E nas saudades em que me falas também eu sinto sempre, sempre. Tu 

dizes-me na tua carta uma coisa que me alegrou tanto e que me fez feliz. Dizes que amanhã 

me falas. É verdade, não é? Sais e eu posso falar-te? Que feliz e contente estou porque tenho 

saudades tuas. É o que eu digo é - o mundo está mal organizado. Pois se duas pessoas se 

amam como nós nos amamos, porque havemos de estar separados sempre? - Falando-nos 

pouco, vendo-nos de longe? - O Marido não pode, porque não tem posição nem fortuna, 

sustentar sua mulher? Pois não casem, compreendo isso muito bem. Mas o que é absurdo é 

que não andem quase sempre juntos - é que se não falem quando quiserem - é que não estejam 

imenso tempo ao pé um do outro. Minha Celeste, minha Amiguinha, como eu te amo, como 

eu te adoro minha boa Esposa, minha Celeste. E dizes-me que te perdoe! Perdoo sim, 

Amiguinha, perdoo-te. Olha, estou a beijar o teu retrato, estou a pedir-lhe que me abençoe, 

Celeste. 

Escreve-me sempre agora muito pouco à noite ou quase nada e dorme, descansa. Mas 

não é bem adormecer assim na janela, ao ar. Olha, Celeste, também te recomendo que nunca 

adormeças ou num sofá ou sobre a cama, mesmo que estejas já vestida, sem te cobrires com 

alguma coisa. Podes apanhar uma má constipação. Tu disseste à Simy que ninguém era mais 

feliz do que tu, que o teu Jaime te não dava apoquentações e, todavia isso não é verdade, 

porque eu sou um rabugento, sim – Amiguinha, que não quiseste culpar o teu Jaime. Anjinho 

da minha Celeste. Olha, Celeste, sê sempre franca com o teu Jaime. Deixa as minhas 

caturrices. Eu tenho sempre dado saudades tuas ao Salomão [Sáraga], tenho. O que é, é que 

agora não o vejo todos os dias como dantes, porque ele vai para casa do [Ernesto] Marecos e 

só se lá não tiver com quem conversar, é que cá vem. Confesso que me tenho ressentido um 

pouco disto, de eu ser só para o não chega. Enfim, ele que venha quando quiser, a minha 

amizade é que é inalterável. Que estarás tu fazendo agora? Deus queira que estejas dormindo. 

Eu estou com imensas saudades tuas, minha Amiguinha. Olha, sabes [qual] era agora o meu 

maior desejo? Era poder entrar no teu quarto e ir ajoelhar ao pé da tua cama, muito quieto, e 

ficar assim imóvel, sem fazer o menor movimento, a ver-te dormir muito sossegadinha. Queria 

estar assim de joelhos a velar pelo teu sono, a ver o rosto tão sereno e tão sossegado da minha 

Noiva, e a vê-la sorrir quando sonhasse com o seu Jaime. Tu, disseste-me uma vez, sonhavas 
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de rijo. Que felicidade a minha se então te ouvisse dizer o meu nome! Celeste, dorme 

sossegadinha, dorme, que o teu Jaime pensa em ti com muitas saudades, num futuro com 

muitas esperanças. Que mundo este e como eu nasci, que vejo ao pé de mim a felicidade e não 

posso possuí-la. Amiguinha, nós havemos de ser muito felizes. Mesmo as nossas zangas e 

rabugices, estando nós juntos, acabarão logo. Olha, ontem se nos demorássemos um com o 

outro mais um quarto de hora que fosse, tínhamos ficado muito Amiguinhos e muito felizes, 

não é verdade? Diz, diz ao teu Jaime que hás-de ser muito feliz com ele, sim? – Olha, 

Amiguinha, eu a noite passada dormi muito mal, como sabes – vou ver se durmo agora, sim? 

Adeus, Celeste, abençoa o teu Noivo, o teu Esposo, o teu Jaime. 

É uma hora da noite. Acordei agora muito agitado dum sonho que tive. Sonhei que tu 

me dizias que me não querias amar, que querias casar com um duque, e que eu tivera de te 

deixar de namorar. Estava no Largo de Quintela a chorar aflito, a chamar-te e acordei agitado. 

Ah! Foi sonho, tu amas o teu Jaime e é o teu Jaime que é o teu Esposo, não é verdade? – 

Tinha adormecido com o candeeiro aceso na mesa de cabeceira. Venho agora escrever-te. 

Estou nervoso e sem sono nenhum. Agora está a minha Celeste a dormir e a sonhar com o seu 

Jaime. Preciso escrever muito rápido para não tremer a letra, tão nervoso estou. Isto vai 

passar-me, beber água e apanhar ar na cabeça. 

Que linda noite está Celeste! E agora está tudo tão sossegado, tão sossegado! Se tu 

estarás melhor ou se te doerá o peito? Olha, o teu Jaime fica considerando sinal de pouco amor 

da tua parte se não fazes todos os dias o que te pedi, óleo e carne crua. Como eu desejava ver-

te! Que saudades tenho de ti, Amiguinha! Estão a passar por defronte da minha janela umas 

nuvens brancas tão ligeiras, tão bonitas e tão rápidas de Norte a Sul! Se tu estivesses agora 

acordada e olhasses para aquelas nuvens que levam um olhar meu! Não, Deus queira que não - 

tu estás a dormir sossegadinha como um Anjinho para amanhã acordares muito boa. Que 

beleza de Céu! Estou-o vendo daqui donde te escrevo - tenho a janela aberta, as nuvens 

desmancharam-se, parecem por momentos figuras humanas com longas asas transparentes, 

soltas no azul - Lembram-me umas gravuras da Bíblia feitas pelo Gustave Doré em que há 

nuvens que são anjos. Lembra-me também e sobretudo os contos de Ossian. Nunca leste, 

Celeste? É imperdoável que ainda te não mandasse este livro, um dos livros que eu mais 

estimo! Verás que beleza. O Lamartine fala nele. Foi numa página dum Ossian e imitando-lhe 

o estilo que ele escreveu aqueles versos a Lucy no 1º volume das Confidências, lembras-te? 
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Pois bem, no tempo de Ossian - nos primeiros séculos depois de Cristo, na Escócia, 

acreditavam que as almas dos que morrem se transformam em nuvens. - E como as nuvens 

daquelas montanhas turvam de contínuo o ar, diziam que essas almas vêem abraçar, com as 

suas asas brancas, as habitações e os campos dos que em vida amaram. E quando alguém se 

arrisca nos nevoeiros densos e errantes, sente-se aí apegado e protegido pelas almas dos seus 

parentes, amigos e antepassados. - Não é tão bonita esta crença, Celeste? Que poesia. 

Olha Amiguinha, vou ver se consigo dormir alguma coisa. Vou-me deitar a ler um 

artigo sobre filosofia. Por força adormeço. 

Volto outra vez a escrever-te. Li e reli o tal artigo e não percebo palavra. Se o sentido 

estava noutra parte! Se eu pensava na minha Celeste! - que saudades tenho tuas, minha 

Amiguinha, não te poder eu ver agora! Entrou-me agora pela janela uma luz azulada. É o dia. 

São 4 e meia da manhã. Já agora não me deito. Quem me dera que chegassem as 7 1/2 porque 

talvez tu te levantes para falares ao Pai Cinatti e eu vejo-te. Estou com muitas saudades tuas, 

estou. Parece-me que vamos ter um dia mau. Há no Céu nuvens tão negras! Que pena se eu te 

não falo hoje. [...] E vamo-nos desforrar do dia de ontem, sendo muito amiguinhos e muito 

meigos não é verdade? Coitadinha da Mana Cleofe! Olha que nós damos-lhe grandes 

estopadas com as nossas rabugices! [...] Quero que a Celeste me fale com franqueza. E não 

somos mais rabugentos, não? Tu zangas-te por coisas, às vezes, tão insignificantes! Mas eu 

também às vezes sou teimoso e faço-te zangar, tens razão, tens, Amiguinha, perdoa-me. Não 

imaginas a impaciência em que eu estou. - Está-me custando escrever porque a minha ideia é 

ver-te. E ainda é tão cedo! Vais hoje aparecer muito contentinha ao teu Jaime? Vais bater as 

palmas em o vendo? - e ficas feliz do teu Jaime te ter ido ver tão cedo? Vou-me embora, vou. 

Até já, vou ver-te, teu Jaime 

Vi-te, vi-te e estavas contente e bateste as palmas e sorriste-te para o teu Jaime. Que 

contente, que feliz que eu estou! Na minha impaciência de te ver - era cedíssimo quando 

cheguei ao Largo de Quintela. 

Estava lá em casa tudo fechado, o próprio Pai Cinatti, apesar de ser madrugador, ainda 

tinha as janelas muito bem cerradas. Fui ao Cais do Sodré, examinei todos os suportes do 

Stellpflus, todos os chicotes do Nicholson, numa impaciência! 

Manda-me dizer quando saem? Afinal pôs-se um dia muito bonito, a Celeste não lhe 

dói o peito, está contente com o seu Jaime e eu estou muito feliz. - Tenho ainda muitas 
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saudades tuas, vou já mandar-te esta carta para ter a tua. Minha Celeste, minha Esposa, 

abençoa o teu Jaime. Tenho estado até agora à espera do moço, por isso a carta se demorará. 

Perdoas? Teu, sempre muito teu Jaime. Saudades à Mana Cleofe, sim? 
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67          E4/59-2 (39) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Celeste, que bonita, que bonita a tua carta, que saudades eu tenho tuas, minha 

Celeste, se não fosse o sentir uma impressão na garganta - e o estar com muito medo duma 

angina - ia por força ver-te, minha Esposa, minha Amante, que bonita foi a tua carta. Vês 

como nós ambos pensámos em quando estivermos casados. Minha Celeste, minha Amiguinha, 

eu quero estar ao pé da minha Mulher, da minha Amante. O que tu sonhaste! É que muita vez 

estando assim a ver-te num teatro ou num lugar onde esteja muita gente, tenho realmente 

muita vontade de ajoelhar ao pé de ti, de te dizer que te amo muito, de te beijar muito as tuas 

mãos. Olha, quando nós estivemos no Teatro da Trindade, eu estive mesmo, mesmo a 

esquecer-me de toda a gente para te dizer que te amava muito, para ajoelhar ao pé de ti. 

Eu te conto, minha Celeste, porque é que fui eu a falar na Associação. Foi marcada 

uma Comissão composta de mim, do [João de Andrade] Corvo e do [Guilherme Cândido] 

Borges de Sousa. Eles nomearam-me a mim relator. O relator é o que é mais imediatamente 

obrigado a defender os trabalhos que a Comissão apresenta, e é quem escreve o relatório que é 

onde se apresentam os fundamentos do que se fez. Aqui tens porque fui eu que falei. Expus o 

que a Comissão tinha feito e como - apesar do meu trabalho, ainda não tinha acabado o 

relatório - tive de expor tudo por palavras o que me levou duas horas, como te disse. Aqui tens 

o que se passou. Agora tenho estado a escrever, a acabar o relatório e tenho ainda nele que 

fazer. Não sei se este ano haverá prelecções nas salas da Associação. A tal comissão do 

Ensino Agrícola propõe que se abram cursos de Agricultura nocturnos para os Mestres de 

Instrução Primária de Lisboa e, no fim, exames e prémios aos que mostrarem terem 

aproveitado mais. Este ano, provavelmente, em parte, há-de ser feito por mim. Minha Celeste, 

tu estás contentinha com o teu Jaime? Fizeste muito bem, muito bem, em mandares fazer um 

regalo, vai-te aquecer as mãos agora de Inverno. Gosto sim, de ver um regalo. Então não 

pensas ir à Assembleia Portuguesa? Olha, convidaram-me ontem para tomar parte no 

Concerto. Vês? Era uma ocasião para conversarmos toda a noite e para dançarmos um com o 

outro e para sermos muito felizes. Eu que estou tão triste, tão triste, por te não falar. 
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Não sei quando há-de ser, minha Celeste, minha Esposa. Hoje que nem te vi. - Vê se 

isto é vida, andar sempre doente da garganta. Felizmente parece-me que fica em nada e 

amanhã já te vejo, minha Celeste, minha Esposa. Amanhã te mando o Fausto. Esse é que está 

cheio de notas, mas de notas de estudo que te vão maçar. Adeus, minha Celeste, minha 

Esposa, sou o teu Jaime. Isto assim não tem jeito, minha Celeste, vem ao teu Jaime que está 

aqui sozinho. Eu amo tanto a minha Menina! Minha Celeste, chegou agora uma carta de meu 

Pai com uma canastra de fruta e marmelada feita em casa. Gostas? Mando-ta. Minha 

Amiguinha, Deus queira que tu gostes de marmelada. A fruta que são maçãs vem molhada e 

podre. Minha Amiguinha e tu como te sentes? Vais hoje também deitar-te cedo e pensar muito 

no teu Jaime, no teu Noivo, sim, e seres muito minha Amante e dizer muitas coisas bonitas ao 

meu retrato, sim? Minha Celeste, o teu Marido queria estar ao pé de ti, rodear-te de carinhos. 

E havia eu de deixar de te amar, minha vida, minha alma, minha outro eu. Abençoa o teu 

Marido, o teu bem, o teu Jaime. 
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68           E4/57-5 (1) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Celeste, vamos conversar, vamos. Eu vou-te dizer o que penso, aquilo em que 

creio. Olha, Celeste, eu tenho estudado, tenho, mas uma coisa que eu ainda tenho feito mais é 

cismado, e pensado, é procurado tirar do meu espírito a verdade. Tenho cismado muito sobre 

tudo nestas coisas tão íntimas, com que nós nos achamos quando viemos ao mundo em que 

nossas Mães acreditaram, em que acreditaram os Pais de nossos Pais. Sabes, Celeste, meus 

Pais estão muito longe das nossas ideias. Meu Pai tem alguma instrução, mas que não 

continuou a adquirir. Ele parou e as ideias continuaram e os homens continuaram a caminhar. 

Depois, eu andei por colégios e sabes que aí quase ninguém se importa com as crianças que se 

educam juntas, pêle-mêle, que aprendem o que podem nas línguas, alguma coisa de ciências, 

mais nada. A religião é-nos ensinada em casa por nossas mães que, por um lado dizem a tudo 

que é mistério e nos não dão explicações algumas, enquanto no nosso espírito se desenvolve 

uma curiosidade que é o instinto sublime que o homem tem de conhecer a verdade. - Por outro 

lado, desde pequenos que nos ensinam de cor, materialmente, orações que não percebemos. 

Na educação que receberam nossos Pais, nada lhes dizia que eles deviam formar com todo o 

cuidado a alma, o pensamento de seus filhos - que eles deviam conversar com as crianças e, 

entre muitos beijos, muitas carícias, muito, muito amor, irem-lhes fazendo perguntas, irem 

satisfazendo as perguntas que eles fizessem com os seus olhos muito abertos e muito curiosos 

- e irem vendo o crescer do espírito, e irem a pouco e pouco introduzindo aí ideias verdadeiras 

e, para assim dizer, fazer-lhes a alma de verdade, de virtude, de beleza. 

Olha, Celeste, tu és admirável de inteligência - inteligência como a têm as mulheres, e 

nisso são Vocês bem superiores a nós, os homens. É que uma inteligência que pelo instinto, 

espontaneamente, adivinha o que nós sabemos por muito estudo e por muita meditação. Tu 

disseste-me, noutro dia, que a pobre criança abandonada não tinha seus Pais para lhe 

formarem a alma. E eu fiquei a cismar sobre essa frase tua e beijei-a tanto, tanto. Disseste aí, 

minha Celeste, o que se pode dizer sobre educação de mais profundo. Quem é o Pai, quem é a 

Mãe que se dá ao cuidado constante, sublime, de formar a alma de seu filho lentamente, de 
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pensar, de educar a sua própria alma para formar a alminha da criança? E todavia, minha 

Celeste, que admirável trabalho não é? Que divina obra, quando um Pai e uma Mãe 

conversam com os pequenos ignorantes a quem deram a vida e a quem vão dar a alma, o 

pensamento, a consciência, que divina a compensação primeira em verem a criança feliz de 

estar cercada de tanto amor, batendo as palminhas contente por o que lhe dizem, e depois de 

verem que fizeram uma consciência forte, cheia de virtude, boa e forte. 

Olha, minha Celeste, pouca gente mesmo hoje compreende isto que eu te digo e que a 

tua consciência e o teu admirável instinto te hão-de estar dizendo melhor do que eu. Tudo isto 

vem para te dizer que nenhum de nós encontrou Pais assim. Os Pais, propriamente, pouco ou 

nada fazendo; - as Mães, essas que, coitadas, querem dar sempre as suas almas com o seu 

amor aos filhos, essas até hoje são geralmente mal educadas. Sabem pouco, e só têm no 

espírito superstições, mistérios, temores. Aqui tens, minha Celeste, porque eu, quando 

comecei a pensar, vi que precisava em educar-me a mim mesmo, eu próprio formar a minha 

alma. Eu comecei a ler e comecei a pensar, eu descobri muitas coisas pensando. - É o que me 

regozija mais, é por aí que eu vejo que sou inteligente. Ora tudo o que se passava no meu 

espírito e que eu encontrava nos livros - e um acaso feliz me trouxe à mão livros modernos e 

notáveis - tudo isso me mostrava que havia um mundo novo para mim. Os meus estudos de 

ciências naturais começaram a mostrar-me claramente que o mundo não era uma formação 

momentânea, repentina dum Deus, que o maravilhoso, o sobrenatural, tinham sempre 

explicações naturais. Passei depois a ler e a estudar as religiões dos diferentes [sic] e a ver 

(como hoje isso está estudado) a sua formação; como realmente os espíritos simples, em face 

dos fenómenos da natureza, deviam dar a tudo uma causa sobrenatural. Enfim, eu vi 

perfeitamente como as religiões se formavam e compreendi que se devessem formar. 

Sobretudo, no nascimento do Cristianismo, e vi que este não tinha grande originalidade. 

Muitas máximas de Confúcio - o grande moralista da China, muitas de Sócrates, o grande 

filósofo grego, formavam a doutrina de Jesus. Mais ainda na Índia, muito antes dele, o estado 

da sociedade produzira um homem - Buda - com os caracteres, com a vida, com as palavras 

quase de Jesus. Que é admirável a figura de Jesus, que a sua religião foi um grande benefício 

para a humanidade, foi com certeza. No tempo de Jesus havia muitos Messias em Jerusalém e 

na Judeia. Era a mania da época - era o sentimento do povo. Sabes que os Judeus estavam 

conquistados pelos romanos e é natural que na hora da aflição, um povo espera em alguém que 
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o venha salvar. Aqui tens o que forma a crença do Messias. - Depois muitos se aproveitam 

dessa crença, outros julgam de boa fé serem o esperado. Jesus foi seguramente destes últimos. 

Quando a gente lê os Evangelhos parece-lhe que aquele sucesso foi importantíssimo e, 

todavia, os Evangelhos aparecem pela primeira vez e escritos, não em hebraico mas em grego, 

três séculos depois de Cristo. Os escritores que há do tempo de Cristo, alguns mesmo 

romanos, não falam nele, não lhe dão importância, confundem-no com uma imensidade de 

Messias que houve pela mesma época e que foram mortos pela mesma época. Não há um só 

testemunho de testemunha que visse. Vê-se, pois, que não foi um facto da importância que lhe 

dão. Houve um homem crente e sobretudo um verdadeiro génio que veio depois pregar por 

toda a parte as palavras de Jesus, foi S. Paulo. Nos primeiros tempos, pois, era a dos cristãos 

uma seita pequena e limitada. A perseguição romana e a coragem dos mártires deu-lhes 

importância. Depois, a sociedade romana que precisava duma religião porque descria da sua, 

porque a desprezava - depois, finalmente os Bárbaros que na sua invasão ao conquistarem o 

mundo romano, lhe tomaram muitos costumes e crenças. Eis o que espalhou por toda a parte o 

Cristianismo. E realmente não foi só isto. Quem duvida que de todas as religiões esta é a mais 

sublime. Nas palavras de Jesus encontra-se muita contradição de certo - ele diz aqui uma coisa 

e o contrário além. Por exemplo, os templos e as orações em comum prendem-se a estas 

palavras de Jesus: Onde estiverdes dois ou três reunidos em meu nome aí estarei eu entre vós. 

E, todavia, tem havido opiniões e lutas contra os templos e as orações fundadas nestas outras 

palavras de Jesus. Quando quiserdes orar a meu Pai fechai-vos sós em vosso coração, que 

ninguém vos veja - não sejais como os Fariseus que vão para o templo fazer alarde da sua 

devoção. Mas se tudo isto faz com que não tomemos essa alma por alma de um Deus, 

admiremos como a admirável obra de uma sublime organização de homem. O Cristianismo, 

pois, foi recebido pela humanidade e devia sê-lo e tem realmente concorrido para a felicidade 

do homem. Hoje, porém, deve ele acabar lentamente. 

Ora diz-me, Celeste, em primeiro lugar o Catolicismo, isto é, a interpretação dos 

teólogos sobre os Evangelhos reproduziram os maiores absurdos. A Inquisição não é 

horrenda? Não te diz a tua alma que a Inquisição é uma horrível instituição? 

E, todavia, a Inquisição é uma aplicação das palavras de Jesus Se uma ovelha ranhosa 

estiver no meio do rebanho, matai-a para que não contamine as outras - porque mais vale uma 

alma perdida que muitas. Se houver um ramo apodrecido na vossa árvore cortai-o. Então, 
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Celeste? Ora diz-me outra coisa, minha Celeste, não é verdade que hoje a maior parte da gente 

já não acredita na religião? É, assevero-te eu que é. Hoje tenho ouvido dizer a muita gente - 

até a meu Pai, e custa-me bem vê-lo hipócrita - hoje eles dizem que a religião é necessária 

para ser um freio ao povo. Será então a religião necessária para o homem ser bom? Eu pensei 

muito nisto, é dos pontos em que eu pensei mais. Eu disse comigo: realmente o homem sente 

no ser bom uma grande satisfação na consciência, e se é mau sente um remorso. Ser bom para 

não ir para o inferno é indigno do homem, porque é ceder ao medo. Ser bom para ir para o 

Céu não tem merecimento nenhum, porque é fazer o bem com esperança numa paga. Pois não 

é verdade isto, Celeste? O que é sublime é ser bom por ser bom, ser bom porque a nossa 

consciência nos diz que devemos ser bons, porque é da nossa natureza ser bom. Depois isto a 

que chamamos a nossa alma, o nosso espírito poderá existir quando já não tiver vida o corpo, 

quando o corpo se desfizer em terra? Todos os meus estudos, todos os meus trabalhos me 

respondem que não. Olha, Celeste, a ciência mostra-nos como da terra e das pedras sai uma 

pequena planta que é ainda por muitos lados pedra, como o coral por exemplo, depois como 

de transformação em transformação, um dia encontramos uma planta que já é quase um 

animal, e como de transformação em transformação chegamos ao homem, o último animal que 

deve ele ir-se transformando, lentamente, até formar quase insensivelmente outro ser. 

À proporção que essas transformações se dão, novas propriedades aparecem. Na 

pequena planta há só um crescimento e uma forma - nos outros há já outras formas e já como 

que uma alimentação - substâncias que entram de fora e que se transformam noutras. Depois 

aparece o movimento, depois o instinto, instinto que como sabes é quase, em muitos animais, 

verdadeira inteligência, finalmente a inteligência, a alma, como a vemos no homem. - 

Claramente, pois, as transformações da matéria foram tendo propriedades diferentes que acolá 

se chamam ou se reduzem a um pequeno movimento, para aqui serem inteligência, 

pensamento. Para quem estudou as ciências naturais com as descobertas que estas hoje têm 

visto, é claríssimo, evidente. E não te diz a tua consciência, a tua razão que isto assim é? Ora 

então nós vemos que todas estas propriedades acabam quando acaba a organização que as 

produziu. Como se pode imaginar uma propriedade fora de alguma coisa que a possui? Podes 

imaginar tu uma largura sem haver um objecto que seja largo? Podes imaginar um peso sem 

haver um objecto que seja pesado? Podes imaginar uma cor sem haver um objecto que seja 
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corado? Podes imaginar o instinto sem um ser que o possua? Podes imaginar o pensamento 

sem uma organização que pense? 

Pois não te diz a tua razão isto tudo? 

Mas o que é então o sentimento da imortalidade que existe e tem sempre existido na 

humanidade? Em primeiro lugar é que há uma coisa imortal, sim, é a matéria, é esta 

substância que toma todas as formas. Depois porque o homem revive e vive eternamente nas 

suas obras e na alma de seus filhos quando ele a formou, como eu te disse no princípio desta 

carta. Aqui tens rapidamente como eu me eduquei a mim mesmo. 

Quando pensei em casar contigo, quando te amei e tu me amaste, pensei nisto mais 

seriamente que nunca, estudei de novo, pensei, chamei-me severamente ao tribunal da minha 

consciência e fiquei nas mesmas ideias. É que, minha Celeste, eu queria formar a tua alma, 

educar a tua inteligência como tinha educado a minha, porque não compreendo o casamento 

sem uma união completa e absoluta, e porque não queria que as nossas almas fossem diversas 

nas suas crenças. Pois não é verdade, minha Celeste, que nós não seríamos bem um do outro 

se não tivéssemos as mesmas crenças na alma? Querias tu que o teu Jaime tivesse no espírito o 

que tu não tivesses? Não seria isto uma separação entre nós? Não és tu feliz de sentir a 

influência do teu Jaime sobre o teu espírito? Não és tu feliz de te abraçares ao teu Esposo, ao 

teu Amante, a esta vida que é a tua vida, a esta alma que só pensa na tua felicidade e de lhe 

dizeres: meu Jaime, eu creio em ti, fala-me, meu Amante, e eu vou recebendo na minha alma 

as tuas palavras porque sei que tu me hás-de dizer o que for verdade. Não és tu feliz assim? 

Não é verdade que a ninguém eu deveria ceder esta felicidade de te formar a tua alma? Para 

que queres tu falar com o tal teólogo? Custou-me tanto ver que me dizias isso na tua carta! 

Fala comigo, Celeste, e confia em mim. Sejamos bons porque no-lo diz a consciência, e 

quando vier a morte, abracemo-nos serenamente e morramos e acabemos amando-nos sempre. 

Olha, Celeste, o Catolicismo e o Cristianismo dizem que uma criança morta sem baptismo não 

vai para o Céu. A que te diz a isto a tua consciência? Os pobres inocentes, as pobres almas 

ignorantes! Vê que religião. Olha, Celeste, na religião encontrava o homem uma explicação do 

mundo, e essa agora encontra-a na ciência. Encontrava uma norma para regular as suas acções 

e essa encontra-a agora [na] moral que põe a base do bem na consciência. Encontrava alguma 

coisa de belo que lhe lisonjeava a imaginação, e isso agora está na arte, está nesta necessidade 

que tem o homem de amar, de realizar a verdade, o que é belo, o ideal, enfim, nesta felicidade 
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que se sente ao fazer uma boa acção, no que produz em nós uma má acção ou uma injustiça, 

na comoção que tu sentiste, minha Celeste, minha Santa Esposa ao ver aquela criancinha 

abandonada a sorrir-te, na ignorância da sua infelicidade. Minha Celeste, tu vais pensar em 

tudo isto - tu vais pensar no que o teu Jaime te diz de tão boa fé, e não dás a ninguém o direito 

de te formar a tua alma senão ao teu Esposo que é tão teu, tão teu. É tarde, vou-me deitar. Vou 

beijar o teu retrato, vou adormecer pronunciando o teu nome como uma oração e dizendo que 

és minha, bem minha, bem minha. Amo-te, amo-te muito. 

Do teu, sempre teu Jaime  
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69           E4/59-2 (2) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Eu hoje apenas vi o Taborda quando passava perto dele. Vi-o com uma Senhora e logo 

imaginei que ou era a Mulher ou a Filha. Mas como a não tinha visto de longe, passei e quis 

afirmar-me de quem era. Vi que era a filha. Pensei então no que eu sabia e que faz muita honra 

ao Taborda que pertence a uma classe de vida mais ou menos irregular, e é que ele adora a 

Mulher e a Filha e que sustenta, além disso, mais parentes. Aqui está porque eu olhei para a 

Senhora que ia com o Taborda. 

Se mereço por isso, que te zangues comigo, tu o entenderás como quiseres. Enquanto 

ao drama, sinto imenso, imenso que não penses como eu e como o teu Papá, e não desespero 

ainda de convencer a minha Celeste de que tenho razão. O que é preciso é que tu admitas que 

eu tenho esta convicção de boa fé e que te não zangues por o simples facto de ter uma opinião 

contrária à tua. A minha Celeste sabe que o seu Jaime, se tem uma opinião, é porque pensou 

muito para a ter e porque tem grandes razões para isso. Eu exporei à minha Esposa essas 

razões e ela que me ama, ela que é tão inteligente, ela sabe que o seu Jaime é bom, há-de se 

convencer. Isto enquanto ao pensamento, que já vês que eu não posso ter de outra maneira, 

uma vez que a minha consciência e a minha razão me diz que devo ter este. Enquanto 

propriamente a escrever o drama, já nem penso nisso, uma vez que tu terias com isso 

desgosto. Ora, agora, diz-me se eu não tenho razão para me zangar das caras de fantasma (que 

agora és tu e não eu quem as faz) que tu fizeste quando eu falei à Almeidão. Diz-me 

francamente. Querias que lhe não falasse encontrando-a mesmo, mesmo de cara ? Tens por 

acaso a tresloucada ideia que eu gosto dela ou ainda a mais louca, de que ela gosta de mim? 

Má, má. Vamos lá, o seu Jaime ama-a muito e não quer que você esteja assim zangada. A 

minha Celeste vai à janela falar muito meiga e amiga ao seu Jaime? Olha, eu tenho que ir 

depois de te ver logo, à Associação de Agricultores a uma reunião de Agrónomos para o tal 

arrendamento. Adeus, minha Celeste, o teu Jaime ama-te muito, muito, é teu e só teu, e não 

quer a sua Menina senão muito Amiga, muito contente e muito feliz. 

Sou o teu, sempre o teu Jaime 
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70          E4/57-10 (7) 

 

[Lisboa] 

[1869] 

 

[...] Falei no Passeio quando ainda tu não tinhas chegado a um dos redactores que me 

disse que alcançam eu [?] mais para se publicarem. Que bom! – Se visses ontem no Grémio 

uns indivíduos a dizerem que era um espírito agudíssimo, uma excentricidade pasmosa e um 

arrojo de ideias inauditas. E como eu disse que conhecia o Fradique, pediram-me que dissesse 

que casta de homem era e eu contei que era um homem dos seus trinta anos, magro, de aspecto 

ora duma alegria extravagante ora duma melancolia sinistra. Sabia-se dele e de alguns amigos 

que fora ainda novo de Portugal para Paris, que depois partira de Paris para a Alemanha para 

os países do Norte, Noruega, Islândia. Que enfim fora à América e que passado tempo se vira 

de novo em Paris de volta de uma viagem ao Oriente. Que era um homem que falava pouco da 

sua vida e com custo e que às vezes se entusiasmava a falar de arte, de materialismo, de ideal, 

das florestas altas e vastas, dos mistérios da religião da Índia, das tristezas da Síria. Que para 

ele o homem nascera mau e vicioso, que o mal era a lei – sem excepção – que considerava o 

mundo uma luta constante em que era necessário matar para não ser morto. Que ultimamente 

viera para Portugal onde me fora apresentado por Antero de Quental que o conhecera em Paris 

pobre, nos sítios onde o pobres comiam, ou nas bibliotecas, nos museus e outras vezes vestido 

como um operário, às vezes bêbado. De Lisboa fora para Sintra donde escrevera, e sabia-se 

que andava pela costa a ver o mar. De repente deixou de escrever e não sei agora onde está. – 

Não imaginas, minha Celeste o interesse que esta narração despertou. E eu a rir-me comigo 

mesmo da imensa mistificação. Depois de me ouvirem voltaram a ler as poesias e disseram-

me que realmente ali se encontrava como que vestígios de tudo o que eu dissera. Imagina, 

minha Celeste que depois de publicar mais algumas poesias vou publicar uma biografia escrita 

por mim – Que bom, e nós a rirmo-nos da credulidade pública! Verdade seja – nesta todos 

caíam. Minha Celeste não tem graça isto? Mas vê lá quando eu te mandar o jornal não 

imaginem que os versos são meus – porque se isso se espalha perde o caso toda a graça. O tal 

redactor que me falou no Passeio pediu-me para que o Fradique consentisse em se publicarem 

os poemas dele num volume como os de vários rapazes modernos do mesmo género. Vê que 
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bom! – A biografia é o que vai espantar mais porque eu vou dizer coisa notáveis da vida dele. 

Adeus Celestinha. Adeus. Ama muito o teu Jaime sim? Estejas muito contentinha a pensar no 

teu Jaime, no teu Esposo. Teu Amante, teu Noivo, teu Esposo, teu Jaime 
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71          E4/57-10 (4) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Celeste, olha, hoje é que eu te peço perdão de não responder à tua carta toda porque 

estou a cair com sono - respondo amanhã pela manhã, sim? Eu dormi tão pouco! Minha 

Celeste, olha não recebi os papéis que na tua dizes que me mandas! Para que fim? Sou o teu 

Esposo, o teu Jaime. 

Bons dias, Celeste, dormi imenso, é muito tarde - minha Celeste, perdoa-me, sim? 

Mando-te as poesias do Fradique que tu querias. Duma delas não pude achar o resto. - Já vês 

que começo a curar-me do meu esquecimento. À tua carta não respondo agora porque não 

quero fazer-te esperar muito pela minha carta. Logo te respondo e tenho mesmo muito que te 

dizer. Sou o teu Esposo, o teu Amante que te ama muito, muito que é muito teu, teu Jaime 

Batalha Reis. 
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72          E4/59-1 (21) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Não quero por modo nenhum que venhas à janela, também eu tenho pena de não ver a 

minha Menina, mas não quero que ela apanhe o ar da noite. Nem vou ao Largo. 

Minha Celeste, eu vim-me embora porque tu estavas já apanhando um ar que ia 

esfriando muito. Minha Celeste, fiz-te em silêncio uma saúde ao jantar. Coitadinha da minha 

Esposa. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto. Santinha, tu és muito feliz com o amor do teu 

Jaime? Peço-te muito que tomes cuidado em não apanhar o ar da noite, em estares muito 

abafadinha e quero que tomes o xarope e que tomes a gemada de manhã. Vê lá, e que faças a 

diligência para depois dela ficares um bocadinho deitada, ainda que seja pouco. Minha 

Celeste, minha Esposa, minha Amiguinha, minha Amante, o teu Jaime ama-te tanto, tanto. 

Tenho tanto que trabalhar, tenho tantos livros para ler em pouco tempo, tenho as lições que 

estudar e que escrever. Adeus, minha Celeste, minha boa Amiga, sejas muito Amiguinha do 

teu Jaime. Olha há um jornal que de Portugal se manda para a América chamado 

Correspondência de Portugal que me elogia. Eu to arranjarei. A Celeste gosta de ver que 

elogiam o seu Jaime, o seu Marido? Santinha, amo-te tanto, tanto. Olha Amiguinha, eu ainda 

agora quando te deixei não pude ir escrever-te, tive que ir à Estrela dar um recado ao Sebastião 

Arriaga sobre um negócio de que eu me tinha encarregado e de que, quando estava contigo me 

tinha esquecido. Minha Amiguinha, minha Celeste, ama o teu Esposo, o teu Amante, o teu 

Jaime 
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73          E4/59-2 (35)  

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Amiguinha, anda má que sempre confessaste que tinhas sido rabugenta. Se eu 

não te falasse, bem triste vinha para casa. Mas tu estás muito Amiguinha do teu Jaime e foste-

te deitar já, sim? Não te levantes cedo, não? Olha, eu sendo 9 horas da manhã passo por lá e 

quero ainda ver a tua janela fechada e que tu estejas a dormir muito sossegadinha. Vou eu 

agora conversar com a minha Noiva, e para isso vou ler de novo a tua carta. A impressão que 

eu hoje recebi ao lê-la, devo dizer-to com franqueza, foi ao mesmo tempo de uma imensa 

alegria e de uma dolorosa tristeza. Não sei. Esta última disposição era a que prevalecia até te 

falar. Depois foi a primeira e é essa que me faz agora considerar-me bem feliz com o teu amor. 

Senti-me alegre porque, com efeito, me pareceu provado, pelo que me disseste, que eu era o 

teu amor definitivo. Dizes-me que só tens amado a mim e ao outro, mas isso não era bastante a 

destruir em ti impressões que eu destruí, logo tu amas-me como nunca amaste e esse vago 

amor - digamos - antes, essa necessidade de amar veio em mim, afinal, encontrar o objecto 

que procurava. Deu-me uma grande felicidade esta ideia. Depois pensava, como já tenho 

pensado mais vezes, que tu já havias amado, que em outro pensaras como pensas em mim, que 

a outro disseras já: - Amo-te - e isso, como sempre que penso em tal, era para mim um 

horrível pensamento. Depois fazia-me impressão o não me teres dito o nome de que falavas, e 

precisava, tão infeliz me faria qualquer dúvida a tal respeito, precisava ouvir-te com a tua voz 

tão bonita, tão franca e com a tua fisionomia tão sincera e tão leal, ouvir-te repetir-me que toda 

e qualquer sensação acabara vencida pelo meu amor e que esse amor reinava em ti sem rival 

nem companhia. Foi por isso que fiquei bem feliz quando te falei, quando tu me disseste o que 

eu te pedia. - Não tenho ódio a ninguém, nem o menor cuidado pelo que me disseste. - Vagas 

impressões que cessaram quando eu entrei no teu espírito e quando tu me amaste. Estou muito 

feliz, estou Celeste, e amo-te muito e sou o teu Noivo e tu és a minha Esposa querida. Vamos 

agora a tentar explicar os enigmas do teu espírito. Não são enigmas afinal. Em primeiro lugar, 

não há um padrão para todos os amores. Para que te hei-de indicar livro que trate bem do 

amor?! Escuta bem o que sentes quando pensas em mim, quando me vês, quando me falas, 
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quando estás comigo, pois que me amas. Aí tens para ti o amor. Agora, o que os romancistas 

dizem são, às vezes, artifícios sem verdade nem fundamento, outras vezes descrições de 

momentos excepcionais, porque tu mesmo confessas que mais de uma [vez] estando ao pé do 

teu Jaime, tens sentido o coração pulsar com muita força e eu ia hoje desmaiando ao ver-te. 

Acontece-me, às vezes, e aconteceu-me hoje que estava fraco e impressionado, sentir quando 

te vejo, o coração a bater por tal forma que posso ouvir e contar as pancadas distintamente, 

sem aplicar a mão sobre o peito. Noutras vezes amo-te muito, muito e nada disto sinto. Ao 

amor dá-se, calculo, a avaliação pelo que se sente no espírito, não no coração. Pois não é 

verdade que ninguém, hoje que me amas, exerce sobre ti a menor impressão? Não parou tudo 

que em ti actuava quando me conheceste bem? - Não me amas tu tanto?! O que eu não 

percebo sendo assim (e tens bastantes provas disso), o que eu não percebo é tu arrependeres-te 

de me teres dito que me amavas com tanto entusiasmo. Foi esta uma parte que bastante me 

entristeceu na tua carta. Pois tu arrependes-te de dizer ao teu Jaime que o amas muito? Pois 

duvidas? Pois não é isso verdade? Tu mesmo dizes que andavas procurando o teu Jaime e que 

nele reuniste as migalhas do teu coração. - A própria carta a que agora respondo é a maior 

prova de que o teu amor por mim se pode confessar com entusiasmo. Eu também nos tempos 

aborrecidos, sem afeição alguma que tanta vez te tenho descrito, também um ou outro dia 

pensava numa ou outra senhora, dizendo para mim que tinha esta ou aquela qualidade. - Nem 

te poderei dizer com quais sucedeu isto, tão vago era, tão indeterminado. - Mas eu perguntava 

sempre: amá-la-ei eu? E a consciência e a minha alma respondiam logo: Não. Quando te 

conheci não foi essa pergunta que dirigi a mim próprio. Nem precisava fazê-lo - que te amava 

- sentia-o eu bem intensamente. O que eu perguntei, o que me sobressaltou, direi melhor, o 

que me endoideceu, foi a resposta à pergunta: gostará ela de mim, amar-me-á? Cessavam 

todas as excitações. - Eu precisava de amar. A vida era-me insuportável sem uma afeição santa 

e imensa, pois bem, a minha companheira, a minha felicidade eras tu. Aqui tens como não é 

estranho, antes facilmente explicável o que em ti se dava. A alma tem uma grande necessidade 

de amar, nas naturezas como as nossas, quentes, nervosas, arrebatadas. Ama-se vagamente, 

ama-se ao acaso até se encontrar o amor definitivo. Nem se ama até aí. Pretende-se amar - só 

se ama verdadeiramente quando encontramos as nossas afeições numa pessoa, quando 

sentimos que nem vontade, nem nada é já nosso - quando a impressão que recebemos da vista, 

da voz, das ideias de um indivíduo o coloca muito acima, para nós, de todos, quando se sente 
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uma grande felicidade em dizer como nós dizemos: Eu sou o Jaime da Celeste. Eu sou a 

Celeste do Jaime. 

Tudo o mais foram prelúdios deste período, aspirações a ele. As crianças balbuciam 

antes de falar - soletram antes de lerem. Ora desde os mais pequenos anos que essa 

necessidade de amar se faz sentir. Assim amamos as pessoas que primeiro nos cercam. - 

Também não é o amor definido e forte que depois se experimenta ( tu mesmo o dizes), mas a 

necessidade de amar ainda com uma forma instintiva, vaga. Foi assim que tu sentiste esse 

prelúdio de amor pela Freira. Depois, pouco a pouco, o amor vai-se definindo e tomando o seu 

aspecto natural. Tu, decerto nunca amaste nem a Freira nem a Esterzinha como me amas a 

mim. Nem amas, como dizes, a Esterzinha Abecassis como amaste a Freira. Decerto não tens 

ciúmes que ela beije alguém. Nem tinhas se ela amanhã casasse. É que esses instintos do amor 

vão desaparecendo para tomar a sua forma natural e completa: o amor da mulher pelo homem. 

Não tenho nem posso ter ciúmes de tu dizeres que amas a Esterzinha Abecassis e a Amzalak. 

Nisso a que tu chamas amor, há uma amizade exagerada, ou antes direi melhor, uma grande 

simpatia. Estuda-te bem e verás. E não me tornes a dizer que compreendes amar duas pessoas 

ao mesmo tempo. Uma pergunta só – mas responde a ela franca e abertamente, a primeira e a 

mais verdadeira resposta que te der a consciência.: tu compreendes que possas, amando-me, 

amar outra pessoa? - Eu não compreendo que pudesse, nem um minuto deixar de te amar para 

amar outras. Tu mesmo dizes que isso seria o teu desespero. Vê pois – e sê justa – que a mim 

também essa ideia só é infernal. 

Creio que expliquei bem, pelo menos tão bem como os fenómenos da alma podem ser 

explicados o que por ti passava e que tu dizias que ninguém percebia. O amor pela mulher da 

mulher – aspiração ao amor – afeição que se prende ao primeiro coração que encontra – forte 

sensação de simpatia. – As impressões que recebias um ou outro dia deste ou daquele: - 

necessidade de amor em que o espírito precisa forçosamente encontrar o seu companheiro, o 

seu Esposo, o seu amor definitivo. Sensação que acaba quando esse amor se encontra. Foi isso 

que te sucedeu amando-me. Tu o dizes. Foi no dia em que esta verdade te saltou à consciência 

era o que tu me disseste franca e alegremente e com felicidade: Amo-te. Quanto a mim 

reconhecera isso mais cedo, e de repente, e já te dissera: Amo-te Celeste, quando tu ainda 

duvidavas e quase fugias ao meu amor. Não será isto tudo assim? Minha boa Celeste, o amor 

não é egoísta. Eu amo-te, adoro-te – mas adoro-te como eu nem compreendo que se adore. 
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Deus sendo fanático. Eu já te tenho dito isto assim porque me parece que só isto dá ideia do 

meu amor para contigo. Eu já fui fanático cristão e católico exagerado quando era mais novo – 

andava a bater no peito e a rezar pela casa e pelos cantos. Pois bem, o meu afecto por Deus era 

menor do que o que tenho à minha Celeste. Depois, se penso no futuro com prazer, é porque 

destino a minha vida a pensar na tua felicidade, a rodear-te de tudo que possa fazer-te contente 

e feliz, minha Amiguinha, minha Noiva, minha querida Celeste. Não imaginas como eu agora 

te amo e com que franqueza e espontaneidade confio no teu amor. Tu tinhas-me dito esta ou 

aquela palavra a respeito de um indivíduo que uma vez viras e que te fizera impressão. Dizias-

me que amavas este e aquele. É verdade que a sorrir e meio por judiaria. Mas eu andava mais 

ou menos desassossegado. Agora sei o que isso era. Sei que a minha Celeste só ama o seu 

Jaime e que o ama muito e estou sossegado e feliz sobre o meu amor. 

Minha bonita Amiguinha, minha Celeste. Agora estás tu a dormir muito sossegadinha, 

não é verdade? E a sonhar com o teu Jaime. Pensa em mim, pensa Celeste, pensa no teu 

Menino e que os teus sonhos me abençoem. Adeus, é muito tarde, vou deitar-me para amanhã 

me não levantar muito tarde. Deus queira que amanhã quando de manhã passar pelo Largo de 

Quintela, eu ainda veja a janela fechada e venha a Maria fazer o sinal que a Celeste dorme. 

Adeus, Amiguinha, ama e abençoa o teu Jaime. 

Bons dias, Celeste, bons dias Amiguinha. Afinal é muito tarde e eu não saí. Também 

não tive grande pena. Estou certo que a Celeste há-se ter feito o que o seu Jaime lhe pediu - de 

modo que te não via mesmo que saísses. Dormiste muito bem e muito sossegadinha? Não 

sentes dores nem no peito nem na cabeça nem nos ombros? Respiras bem e sem dor? Fica 

sabendo bem que eu não quero que a Celeste daqui por diante esteja muito tempo curvada a 

escrever. Escreve aos bocadinhos. Toma bem sentido nisto que se o não fazes o Jaime zanga-

se muito. Gostaste tanto de ver o Jaime ontem como eu gostei de te ver, Celeste? Não 

gostaste, não. Tu ontem, ao princípio, estiveste muito meiga a olhares e a sorrir para mim. 

Mas depois, como quase sempre no teatro, estiveste bocados imensos sem olhar para mim. 

Uma vez estiveste com a cabeça encostada, parecia com os olhos num camarote fronteiro da 3ª 

ordem ou talvez com as vistas vagamente no ar. Mas em todo o caso sem olhar para mim. E 

doutra vez a conversar com a D. Amélia, nem de relance olhavas para mim. Muitas vezes te 

perguntei eu se estavas doente ou se te sentias doer o peito e tu nem tinhas tempo para ver, tão 

depressa passavas com os olhos fora. Enquanto eu estou sempre a ver-te e a adorar-te. Por isso 
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é que ontem fizeste no fim é tanto mais injusto quanto tu é que imensas [vezes] me fizeste o 

que dizes que eu te fiz. É que eu estou-te sempre amando muito mais que tu a mim. É que o 

meu amor não tem comparação com o teu. Eu amo-te muito, muito, muito. Enfim, eu gosto 

que olhes muito para mim, mas naturalmente, e não para eu te dizer isto. Ora o que te é natural 

é o que tu tens feito no teatro. Enfim, eu não quero ser rabugento com isto que te disse, mas 

nós prometemos dizer tudo que pensamos e eu não quero faltar ao meu dever pensando tudo 

isto e não to dizendo. Boa Amiguinha como eu desejava falar-te, que saudades tenho tuas – 

olha a Mana Adelaide disse-te que lhe mandasses dizer se quisesses ir amanhã acompanhá-la 

às Amoreiras apanhar folhas para os bichos da seda. Mandas-lhe dizer? Lembras-te num 

domingo que demos aí um passeio? Quando eu fui buscar uma pucarinha nova de barro e tu 

estiveste a beber por esta que eu segurava? Lembras-te? Manda-lhe dizer, sim? Que bom! E o 

passeio às Amoreiras há-de fazer-te muito bem. Tu estás Amiguinha do teu Jaime? Eu vim 

ontem bem contente de ter estado aquele bocadinho contigo, de te ter falado e de te ter visto 

bem perto e bem amiguinha. – vês? Não nunca podemos estar zangados quando formos 

casados. Porque as nossas rabugices terminam sempre quando nos encontramos – e quando 

podemos falar um com o outro. Quando eu recebo alguma carta tua que me faz zangado ou 

triste, o que bem poucas vezes sucede, agora mesmo quase nunca, mas que dantes sucedia, 

tenho imensa vontade de te falar porque já sei que fazemos as pazes e que ficamos mais 

amiguinhos e amantes e namorados que nunca. 

Então já a Celeste sabe que não é um enigma, que não é um original? Eu compreendo-

te sim, minha Amiguinha. O que eu não posso compreender (não me canso de o repetir) é que 

se amem duas pessoas ao mesmo tempo; isto é que tu me possas amar e a outra pessoa – mas 

isto também tu não compreendes, não é verdade? Diz-me, diz-me bastantes vezes que me hás-

de amar sempre a mim só, que hás-de dedicar toda a tua vida a amar o teu Jaime como ele não 

quer a sua senão para [te] adorar, Celeste, boa Amiguinha! Santa companheira do Jaime – 

minha Noiva, minha Esposa! O amor, minha Celeste, é adorar uma pessoa sobre todos os seres 

– é sentir que Pai, Mãe, irmãos, todos tomaram no nosso espírito em segundo lugar a aparição 

do que amamos. É sentir a felicidade e a alegria menos directamente em nós, do que menos na 

fisionomia de quem amamos. É ser menos feliz com a própria do que com a felicidade da 

pessoa que adoramos. Há poucos momentos de ventura que eu tenha comparáveis aqueles em 

que te ouço dizer-me: “Sou muito feliz com o teu amor, meu Jaime!” É o que eu sempre te 
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pergunto. Daqui o ser o único pensamento de quem ama deveras, fazer a felicidade de quem se 

ama – o querer rodear-lhe a vida de tudo o que há de bom a agradável no mundo. É que o 

amor se é um egoísmo para todos, é uma dedicação para uma. O amor é ver um Céu num 

sorriso da pessoa que se ama e ficar triste à menor sombra que se lhe note na fisionomia. O 

amor é sobretudo o querer antes que morra a pessoa que amamos do que ela ame outro. Ter 

ciúmes dum olhar, duma referência [?]. Ter ciúmes até de que o ar que ela respira possa passar 

pelos rostos das demais pessoas. O amor é pensar que a suprema felicidade no futuro será 

passar a vida a cercar de amor e de alegria a existência de quem amamos – é achar-se bem 

pago de todas as aspirações, de todos os esforços, de todos os trabalhos, de todas as lutas se a 

nossa Esposa, quando nós lhe beijarmos as mãos, nos disser: Amo-te muito. Aqui tens, 

Celeste, o que é o amor – singelamente. – tal e qual eu o sinto pelo menos. Será isto que tu 

experimentas? Acharia o teu Jaime o que tu não encontras nos livros? Não duvido porque 

geralmente os escritores procuram estas coisas na cabeça. E eu singelamente as procurei no 

coração dizendo apenas o que experimento por ti. Amiguinha, minha Celeste, o teu Jaime 

ama-te. Ama-te e adora-te muito. Estou com saudades tuas. Vou mandar-te esta carta. 

Abençoa o teu Jaime. 
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74          E4/59-2 (12) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Celeste o que estavas tu a dizer? Olha o que me pareceu perceber foi que uma 

pessoa (e parece-me que disseste de barbas) estava muito bem vestida a olhar de boca aberta 

para ti. Mas por mais que procurei não vi nada. Então a minha Menina fica muito contente de 

ver que elogiam o seu Jaime? Olha, Celeste, mostra ao Pai Cinatti, mas vê bem que é um 

grande ridículo saber-se que eu te mandei o jornal em que me elogiavam. Minha Celeste, 

minha boa Amiga, minha Esposa, tu amas-me muito, sim? Olha eu amo-te tanto, tanto, olha 

eu quando te vejo assim muito contente, dá-me vontade então de te dizer que te amo tanto, 

tanto, que sou teu, absolutamente teu, que tudo quanto eu queria fazer, tudo era por tua causa e 

porque te amo e por te amar muito, muito. Minha Celeste, minha Celeste estás muito feliz com 

o teu Jaime, sim? Minha querida Celeste, eu queria realmente ser alguma coisa de grande para 

depois quando todos me louvassem eu te dizer que te amo muito, muito, que sou teu, 

absolutamente teu, que te amo muito, muito. Minha Celeste, minha Celeste, olha, vou esta 

noite a casa do [Oliveira] Martins porque preciso ir lá buscar uns livros de que eu preciso. Tu 

vais estar muito minha Amiguinha e és muito feliz com o meu amor, sim? Quero-te muito 

feliz que é para isso que eu vivo. Sou o teu Esposo, o teu, só teu Jaime 
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75          E4/57-7 (13) 

 

[Lisboa]  

[22 Outubro 1869] 

 

Minha Amiguinha, perdoa-me ter-me retirado da Rua do Arsenal. Eu não queria, mas 

começava a sentir frio e uma impressão na garganta. Fui a correr a casa buscar o meu casaco, 

mas fui tarde e quando voltei parece-me que já estavas em casa. Minha Celeste, minha 

Amiguinha, tu estás muito Amiguinha do teu Jaime? Olha minha Celeste o [Eça de] Queirós, 

amanhã de manhã vai para o Oriente. Vou esta noite acompanhá-lo. Tu ficaste muito 

contentinha com a minha carta? Que bom! Vi-te hoje tanto, estás muito Amiguinha do Jaime? 

Anjo, meu Anjo. Deita-te cedo e pensa muito no teu Esposo, no teu Amante, no teu Jaime. 

Amo-te, amo-te muito, adeus minha Celeste, amo-te muito teu Jaime. 
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76          E4/59-2 (49) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Celeste, amo-te, amo-te muito, muito. Sabes bem que te amo muito, não é 

verdade? Hás-de pedir-me desculpa de teres suposto que era sem razão e só por impertinência 

que eu te não queria deixar ler a Peau de Chagrin. É claro que não é um livro abominável da 

primeira à última linha. É um livro que eu li há muito tempo, mas julgo saber que há lá uma 

parte que uma senhora não deve ler. Mas olha, eu vou agora lê-lo todo, à procura, e se tu o 

puderes ler eu próprio to mando. És muito injusta supondo que eu por teima te digo que não a 

alguns dos teus desejos. Não supões mais isso, não? Então o Han de Islândia, romance de 

Victor Hugo, é o mesmo que o Victor e não sei que livros de crianças, hem? É claro que hás-

de achar impossíveis esses livros de que me falas, o Tasso e o Ariosto, etc. Tu agora vais ler 

livros muito bonitos que o teu Jaime te vai mandar. Vais ler todos os dramas de Victor Hugo e 

uns romances de Feuillet e da Georges Sand que eu amanhã vou comprar para te mandar. Já 

vês que não são nem Paulo e Virgínia, nem nada disso. Estou assim com uma saudade tão 

grande da minha mulher, eu amo-te tanto, tanto. Olha, se tu fosses deveras, deveras minha 

mulher e estivéssemos juntos, eu ia para o pé de ti, sentava-me numa cadeira mais baixo e 

deitava a cabeça nos teus joelhos para estar assim a olhar para ti, com a cabeça descansada e 

pedia-te que me passasses as tuas mãos pelos meus olhos que me ardem tanto. Era o Céu isto, 

vês, era o céu, minha Esposa e horas e horas assim de amor e de felicidade pagariam o que 

hoje sofri quando pensei que tudo tinha acabado para mim. Minha Celeste, minha Celeste, 

minha boa Amiga, minha Esposa, minha Mulher. Se nós fossemos já casados nada disto tinha 

sido assim. Eu sei bem que a minha Celeste não era capaz de ver o seu Jaime que tanto a 

adora, estar como eu hoje estive, sem vir para o pé dele, sem lhe pedir muito Amiguinha que 

se não afligisse, sem lhe dizer mil vezes que o amava muito, muito. Minha Celeste, e eu amo-

te tanto, e eu adoro-te tanto! Olha, eu hoje pensava, a chorar, que queria ali a minha Celeste, 

ao pé de mim, para me dar a felicidade, para me dizer que me amava porque me parecia que 

me ia escangalhar. 
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Minha Celeste, minha Amante, minha boa Amante, minha Esposa, pensemos no nosso 

futuro, sim? Quando eu puder a toda a hora ver-te ao pé de mim e dizer-te que te amo e ouvir-

te dizer o meu nome. Minha Celeste, estou assim cansado, creio que ainda é da constipação. 

Olha, queria estar agora com a cabeça encostada, muito quieto a olhar para ti muito tempo, e a 

beijar muito as tuas mãos. Minha Celeste, minha Mulher, amo-te tanto, tanto. Tu vais estar 

muito minha Amiga e fazer mais justiça ao teu Jaime. 

Amanhã te mando os livros que te prometi. Tens gostado do Monge de Cister? Amo-te 

tanto, e tenho tantas saudades tuas! Não estou triste não, se tu me amas muito e se és feliz com 

o meu amor. 

Vou hoje ao menos beijar muito, muito o teu retrato, abraçá-lo muito, muito, dizer-lhe 

como sou completamente teu, como te adoro, como absolutamente te amo, como é teu o meu 

amor, a minha vida, a minha felicidade. Ama-me, abençoa-me, diz que estás contentinha com 

o teu Amante, com o teu Esposo, com o teu Jaime 
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77          E4/59-2 (27) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Celeste tu és uma tola muito, muito grande. 

Coitadinha da minha Menina, da minha Celeste, o Jaime ama-a tanto. Estava na 

Assembleia Portuguesa um redactor da Revolução de Setembro que é muito meu amigo até. 

Ele estava dois bancos atrás de ti, sentado enquanto durou o concerto. Eu falei-lhe quando me 

sentei atrás de ti e ele disse-me "Já cá te esperava". Ele sabia, apesar de eu nunca lhe ter falado 

nisso, no nosso namoro. Quando eu me levantei para ir procurar os (?), o meu lugar ficou vago 

e houve quem se viesse sentar nele. Depois eu aproximei-me e o tal rapaz que é redactor da 

Revolução e que conhecia o homem que se tinha sentado no meu lugar, logo que me viu pediu 

ao homem que se sentasse no lugar dele, para eu achar o meu lugar atrás de ti sem ninguém. 

Eu disse-lhe a ele: "Para que incomodaste tu este senhor para eu me sentar?" Mas perguntei-

lhe isto sorrindo e realmente agradecendo-lhe, e ele disse-me: "Era um pecado separá-los". Eu 

não lhe disse mais nada e sentei-me. Foi ele, pois, quem escreveu na Revolução com certeza. 

Acabo agora de a ler, não posso mandar-te, mas transcrevo o que te diz respeito: 

"Difícil e perigoso fora dizer qual a rainha da festa. Pela natural elegância e 

graciosidade a Exmª Sr.ª Cinatti Júnior parecia-nos merecer a primazia". Aqui tem minha tola, 

minha tola. Coitadinha da minha Celeste que ama tanto o seu Jaime. Eras, sim, a rainha da 

festa, minha Celeste, minha Amante, minha Esposa, minha Amiguinha, o teu Jaime ama-te 

tanto, tanto! Então o Jaime é bom rapaz de ter vindo logo ver se era verdade que o Revolução 

falava na Celeste? Coitadinha, ela vai ficar tão contente em lendo isto. Minha Amiguinha, diz 

ao teu Jaime que o amas muito, muito, que és muito dele, e és a sua Mulher, a sua Esposa, a 

sua Amante, eu adoro-te minha Celeste, eu sou sempre o teu Marido, o teu Amante, o teu 

Jaime. Estejas muito contentinha e muito, muito Amiguinha do teu Marido, do teu Amante, do 

teu Jaime. 
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78          E4/57-10 (6) 

 

[Lisboa] 

[Novembro 1869] 

 

Porque estiveste hoje tantos bocados sem me apareceres e porque, enfim, nem 

esperaste que eu tirasse o chapéu e me despedisse? Estou com tão grande vontade de te falar, 

de estar contigo. Esteve hoje o dia triste e eléctrico, não é verdade? Como tens tu passado? 

Não interrompas o tratamento. Começa já a tomar o que o Dr. agora te receitou. Peço-to eu, 

minha Celeste, eu amo-te muito, muito. Sabes, amanhã já te apareço todo de preto. Mandei 

fazer uma sobrecasaca toda abotoada. Gostas? Tens pensado muito em mim? Conta-me tudo, 

tudo que tens feito, sim? É verdade, deixa-me dizer-te os autores das Poesias. Da primeira, o 

Santo - o autor é o Antero de Quental. Da segunda - Serenata de Satan às estrelas, é o Eça de 

Queirós - da terceira, sou eu, já sabes - da última é o Antero. Vê como te enganaste. O que é 

verdade é que sobre todas a Serenata do Eça é linda em muitos versos. Tem uma bela 

imaginação, aquele rapaz. Vão-se imprimir muitas outras; logo que o Queirós e o [António] 

Canavarro mas dêem. Um belo dia mato o Fradique e escrevo com toda a gravidade a sua 

biografia. E enquanto todos engolirem a peta, tu rir-te-ás de todos porque sabes a verdade. 

Diz-me, tens pensado muito, muito no teu Jaime? A Cleide tem tido mais juízo? Verás, se 

amanhã forem ao Passeio, não lhe falo porque ela faz mal à minha Celeste, à minha Esposa. 

Minha Esposa, tenho sentido umas saudades tuas, tão grandes, tão grandes. Ando mesmo tão 

triste. Deixa-me dizer-te tudo, tudo, que fiz hoje. Esteve lá em casa o Manuel [de] Arriaga - 

conversamos muito sobre o que ele tem visto ultimamente, que esteve em Tomar. Sobre mil 

coisas enfim, e sobre opiniões de filosofia e história que ele tem originalíssimas. Falamos 

também sobre os Amigos ausentes, Antero, Mariano Machado [Maia], Eça. Saí com ele, 

acompanhei-o até meio da Rua do Alecrim e voltei depois a tentar ver-te. Não apareceste, e 

como estava por ali muita gente, não quis assobiar. Fui à Associação de Agricultura onde 

encontrei o [Caetano] Luz e outros com quem estive a planear uma reforma do Ensino 

Agrícola para apresentarmos ao [Joaquim Tomás] Lobo de Ávila. Nota que este plano pode 

trazer consigo a minha entrada para lente do Instituto. Saí depois de lá e vim fazer-te entregar 

uma carta. Recebi a resposta e vim ao Largo ver se tu aparecias à janela, mas não te vi. Fui a 
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casa, jantei porque estava fraco e voltei para o Largo de Camões, donde estive a ver-te. Diz-

me, minha Celeste, tudo que fizeste, sim? Amanhã falar-te-ei? Sexta-feira talvez eu saiba já o 

resultado definitivo do meu negócio. Vou nesse dia à tardinha, falar ao [Joaquim] Lobo de 

Ávila, a Pedrouços. Minha Celeste, tu tens sentido bem que amas muito o Jaime? Amas-me 

muito, muito. Minha Celeste, minha Esposa, estou com tantas saudades tuas! Amo-te tanto, 

tanto! 

Sou bem teu, isso sou! Amo-te tanto. Deita-te cedo e dorme como um Anjinho, sim? 

Teu Esposo, teu, sempre teu Jaime 
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79           E4/57-5 (8) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Celeste, era ingrato era de dizer que tu me não amavas - perdoa, sim? O Jaime 

pede muito perdão à sua Menina. Mas a Celeste também amanhã pede perdão ao Jaime por lhe 

ter perguntado se ele gostava da sua Celeste tanto como dantes. Vês? Isto faz-se? Então eu que 

estive sempre a olhar para [ti], amando-te tanto, tanto, estive a olhar por demais! Eu que 

estava muito em segredo apenas mexendo os beiços a chamar-te minha Esposa, minha 

Amante, minha adorável Celeste, a dizer-te que te amava tanto, a dizer-te que queria ir para o 

pé de ti. Eu estive indiferente, dizes tu - eu que estou tão Amigo a conversar contigo, a pedir 

perdão dos meus maus génios, tão contente por matar as minhas saudades, tão grandes, tão 

grandes. Minha Celeste: Amiguinha, minha Esposa. Então tu estavas feia no Teatro? E tens 

um tipo ordinário que o luar disfarça? Sabes? Tu é que és lá uma vaidosa muito grande, 

mesmo muito grande porque é impossível que digas isto, sentindo-o. Você a escrever-me isto 

e eu a pensar como a minha Celeste, como a minha Esposa era bonita, eu encantado de ver a 

minha Celeste tão formosa a sorrir-se para mim. Toda tola, tola, é que tu és. Pensas 

perfeitamente a respeito do Fr. Caetano ou pelo menos pensas como eu. Pois pode lá pôr-se a 

par do Fr. Luís de Sousa! Mas o Fr. Luís de Sousa é dos mais admiráveis dramas que se têm 

escrito no mundo, não é só em Portugal. Que imensa dignidade e majestade naqueles tipos 

todos, que esplêndidos caracteres, que coração aquela Maria. Depois como tu dizes, que 

linguagem ao mesmo tempo tão sublime, tão cheia de sentimentos, de delicadezas infinitas em 

todo o papel de Madalena e de Maria, e ao mesmo tempo tão natural. Parece que é assim que 

se deve falar, sentindo tudo aquilo. No Fr. Caetano não há isto, dizes bem. Isto em geral. 

Agora a cena de que tu falas não é talvez completamente fora do natural. Primeiro, bem vês 

que o Diogo é um velho, mas um velho que é um sábio e que tinha passado a sua vida a fazer 

só o que lhe aconselhava a sua alma e o seu dever. Naquela situação entendeu dever suicidar-

se e ia fazê-lo sem mais discussão. Viste como o Arcebispo o impede. Logo o que lhe restava 

fazer? Demonstrar ao arcebispo que o deixasse matar-se, que naquela ocasião era esse o seu 

dever. Isto é que dá lugar à discussão. Depois foi um grande desgosto aquilo para ele. Mas 
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lembra-te que ele considerava a mulher como sua filha e que não houve nele o amor e a 

paciência que havia em Álvares. Ele, por consequência, poderia ainda discutir com tal ou qual 

severidade. Já se vê que os dramas nunca são completamente naturais nem a linguagem é 

positivamente a que em casos análogos a gente empregaria. As vistas do teatro, para 

produzirem efeito, têm de ser feitas exageradas e de má impressão ao pé. No teatro há também 

no drama estas exigências de perspectiva. Tens toda a razão quando dizes que suprimias o 

morgado que de nada serve naquele drama. Demais a mais ele nem é espirituoso. Ora é 

insosso ora é mesmo grosseiro. Num drama como aquele e em geral em todos, o elemento 

espírito deve entrar, mas delicado. Tens toda a razão, minha Celeste. Tu não imaginas como 

eu fico feliz lendo assim uma carta tua em que eu vejo que a minha Celeste vê muito bem as 

coisas e é muito, muito inteligente. Tu não imaginas a alegria com que eu tenho lido e relido a 

tua carta e com que [sic] a beijei. Minha Celeste, eu é que sou divinamente feliz de me amar 

uma Celeste tão meiga, tão bonita, tão inteligente e tão boa. Minha Celeste, eu amo-te tanto, 

tanto. Tu deixas-me ir deitar? Estou tão precisado. Amo-te muito, muito. Sou para sempre o 

teu Amante, o teu Jaime. 
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80          E4 57-14 (1) 

 

[Lisboa] 

1869? 

 

Minha Celeste, eu com todo o gosto faço o que tu me pedes de te escrever. Olha fiquei 

tão contente de tu mo pedires! Amiguinha, fiquei tão contente de tu quereres saber o que tinha 

sucedido ao teu Menino! Falei durante duas horas seguidas - estou estafadíssimo, nem quis 

sair e creio que vou ter outra angina. Estava muita gente; estava entre essa o Vaz Preto, 

importantíssimo que acenava com a cabeça com ar aprovativo. Minha Celeste, queres que te 

diga que me deram apertos de mão, abraços, elogios. Já sabes que isto mandava a delicadeza 

que se fizesse essas [não] têm significação nenhuma. Agora quer a minha Celeste que o seu 

Jaime lhe diga a sua opinião? Entendo que andei com felicidade - entendo que fui claro e que 

toquei menos mal as questões. Estou estafado, isso sim. De mais a mais, o Jaime que segundo 

a tua opinião é frio e indiferente, entusiasma-se sempre. - Falei pois em alguns pontos com 

entusiasmo e calor o que produziu muito bom efeito na assembleia e nos que eram contra as 

questões do ensino, arrastou-os o meu calor e o que eu disse. Não houve tempo para discutir. 

Houve um pequeno incidente em que falaram alguns sócios durante pouco tempo. Ficou para 

outro dia a discussão. Acabei agora de aturar umas maçadas de alguns indivíduos que me não 

conheciam, que eu não sei quem são e que vieram falar-me, dar-me os parabéns - disseram que 

me queriam conhecer. Um que eu não conhecia, o Melo e Carvalho veio apertar-me a mão, 

sem me ser apresentado, dizendo que desejava muito congratular-me. Isto fica tudo entre nós 

porque a não ser a minha Celeste que é outro eu, a minha Esposa, isto era ridículo. 

Minha Celeste, vês? O teu Jaime, acabados os seus trabalhos, vem contar tudo, tudo à 

sua Mulherzinha, à sua Amiga. Não estar eu agora ao pé de ti a contar-te tudo, a falar contigo! 

Mas vou pensar muito em ti, conversar com o teu retrato, beijar muito as tuas cartas e o teu 

retrato. Minha Celeste, minha Amante tu amas muito o teu Jaime. 

Eu amo-te muito. Vou-me deitar - vou-me abafar. Estou mesmo constipadíssimo. 

Adoro-te, sou teu, sempre teu Amante, teu Esposo, o teu Jaime. 
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81          E4/57-6 (10) 

 

[Lisboa] 

[31 Dezembro 1869] 

 

Minha Celeste, vai dar meia noite. Quero que o ano de 1870 comece estando eu a 

escrever-te, estando eu a beijar o teu retrato e a pensar muito, muito, com muito amor e com 

muita adoração na minha Celeste, na minha Esposa, na minha Amante. Amo-te, minha 

Esposa, amo-te muito, sim, o teu Marido, o teu Esposo teu, teu, bem teu, completamente, 

absolutamente teu. Amo-te hoje mais que nunca, e a minha vida está bem para sempre ligada à 

tua. Está agora a dar meia noite. Estou tão contente porque o ano começa estando eu a dizer-te 

que sou teu, bem teu, e que te amo muito, muito! Minha Celeste estiveste muito contente e 

muito feliz hoje, a pensar no teu Jaime? 

Eu fiquei tão contente com a tua carta desta noite! Assim é que eu queria que 

estivesses, no nosso futuro e muito feliz. Também o teu Jaime te ama tanto, tanto e sou o teu 

Esposo, o teu Noivo, o teu Amante, o teu Marido para sempre. 

Minha Celeste, queres que eu te diga o que fiz hoje? Estive em casa sempre a trabalhar 

até te ir ver. Estive a ler uns capítulos no Curso da Filosofia Positiva de Augusto Comte, uma 

das obras mais notáveis deste século. Depois estive a ler uns actos do Hernani de Victor 

Hugo, drama que eu te hei-de mandar para tu leres - em verso no género do que eu e o Martins 

queremos fazer. Eu estive a relê-lo para ver se estudo bem como V. Hugo dispõe os versos no 

diálogo, o que ele faz, como tudo, de um modo admirável. Eu e o Martins combinamos em 

escrever primeiro um pequeno poema cada um de nós para nos dar em exercício alguma 

facilidade de fazer versos alexandrinos, espécie de versos muito difíceis de fazer em que são 

escritos os dramas de V. Hugo e em que nós queremos escrever o nosso. Não tenho ainda bem 

determinado o assunto do tal poemeto - parece-me vagamente que será uma aventura da Idade 

Média em que um cavaleiro vai junto a um castelo falar a uma namorada de noite - a cena 

passa-se em Portugal aí pelo 13º século quando os árabes iam de vencida e os cristãos se 

estabeleciam com alguma duração nas terras conquistadas. Sabes que é destes tempos ou deve 

ser a formação das lendas das mouras encantadas que se encontram na tradução do povo em 

quase todas as terras de Portugal. Pois bem, a rapariga do castelo é filha de um cavaleiro 
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português e de uma moira. - O cavaleiro português quando se vem estabelecer ali traz a filha 

pequenina, massacra e mata todos os árabes e a própria amante, fanatizado por um padre que o 

acompanha. Depois envelhece e torna-se sombrio, reservado, feroz. A filha cresce isolada, 

num castelo solitário, faz-se nervosa, e ouve a um velho escudeiro do pai contar os antigos 

combates, as mortandades, os árabes passados ao fio das espadas - as mulheres feridas e 

mortas pelos conquistadores. O espírito mais e mais enfraquecido mostra-lhe de noite a mãe 

em visões, nos seus palácios admiráveis, que lhe fala, que ela vê percorrer abraçada ao pai por 

dias maravilhosos e que vê depois ferida a chorar, melancólica. Namora-se de um cavaleiro 

novo que às vezes vê passar. Encarreira pelo vale e nos montes que deitam para o mar e que 

vem de noite falar-lhe. 

Não sei ainda como isto há-de terminar, nem se até aqui ficará positivamente assim. Já 

vês que é um pretexto para fazer versos e não encontrar depois tanta dificuldade no drama. 

Hoje fiz uns vinte versos que vou copiar para te mandar - que não valem nada, é um começo 

ou talvez nem seja esse o começo. Enfim, é uma descrição que me saiu mais rápida do que eu 

esperava da minha nenhuma prática de fazer versos. 

Minha Celeste, o [Oliveira] Martins não é um amigo novo - eu já te tenho falado nele - 

morava há pouco na Calçada da Estrela - é um rapaz casado - até já uma vez te falei na mulher 

a quem ele me apresentou. É realmente novo este conhecimento, mas não tão novo que te não 

tenha já falado nele. Tem muita habilidade e tem já para aí escrito muitas coisas, entre elas um 

romance histórico chamado Febo Moniz que, com efeito, não presta para nada, como ele 

mesmo confessa, mas tem outras coisas muito bem escritas. Depois de fazer os tais versos, 

estive a alinhar os meus apontamentos para as 1ªs lições do meu Curso e a escrever para o 

livro de agricultura. Depois fui-me vestir e saí. Neste meio tempo esteve cá o [João] Lobo [de 

Moura] com quem pouco falei porque estive a trabalhar e ele a ler nuns livros. Quando deixei 

de te ver à tarde, fui ao Grémio escrever ao Papá e à Mamã para que tivessem cartas minhas 

no dia de Ano Bom, o que eles gostam muito - fui deitá-las no correio e voltei a ver-te. Aqui 

tem a minha Esposa a história do meu dia. Agora é noite, acabei de jantar, estive a ler umas 

cartas tuas, a ver o teu retrato; saí, fui ao hotel Aliança falar ao [António Maia de Almeida] 

Garrett por causa de um recado que tinha a dar-lhe de meu irmão com respeito a um negócio 

de vinho. Estive um bocado a conversar com ele e o Manuel Resende foi fazer a barba, onde 

tive de me demorar, porque estava lá imensa gente. Depois fui mandar-te a carta, muito 
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contente, muito esperançado de que irias ao teatro - ouvi-te dizeres o meu nome, disse-te 

adeus e fui triste por te não poder falar, até à Associação de Agricultura onde estive a ler 

coisas de que precisava em jornais de Agricultura até às 10 horas. Depois vim para aqui e 

estive até à meia noite a ver o teu retrato, a beijá-lo, a dizer-te que te amo muito, muito. Minha 

Celeste, minha Menina, minha Esposa - olha quando eu vim para casa estava o Céu estrelado, 

estou com esperanças que o dia amanhã esteja bom. Eu fico tão triste se amanhã te não falo, 

ainda que seja por pouco tempo! 

Minha Celeste, minha Amiguinha. Perdoa o teu Jaime hoje não se ter deitado muito 

cedo, mas também não é muito tarde e vou-me já deitar. Eu adoro-te, eu amo-te tanto, tanto. 

Diz-me, diz-me que me amas muito, que és muito a minha Amante, a minha Esposa como eu 

sou para sempre o teu Marido, o teu Jaime. 
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82          E4/57-13 (1) 

 

[Lisboa] 

[3/4 Janeiro 1870] 

 

Minha Celeste, fiquei tão triste quando te vi sair com a Ester [Cinatti]. Eu estava já tão 

contente, pensando que sairias com a Cleofe [Cinatti Costa] e que te ia falar! 

Olha, eu queria um retrato com a cabeça maior do que o que tu tiraste no grupo. A 

cabeça muito grande para eu meter numa medalha e trazer sempre comigo. Tira-o de modo que 

fiques a olhar para a máquina, para estares a olhar para mim quando eu olhar para o retrato. Eu 

gostava tanto de ter um retrato teu que ninguém mais tivesse. Eu, em tu achando que já tenho a 

cara que tive que me é natural, sem as sobrancelhas caídas nem o cabelo, vou tirar um retrato, 

mas tiro uma só cópia ou guardo as outras para que a Celeste tenha um retrato meu que nem 

meus Pais têm. Minha Amiguinha, minha Celeste, diz-me tu também como queres o meu 

retrato, sim? Minha Celeste, já vês que não faltei ao que me disseste - eu estudei mas não li 

quem leu foi o [João] Lobo [de Moura], pergunta ao Aquiles [Cinatti]. Minha Celeste, eu amo-

te tanto! Já estive com o [Eça de] Queirós. - Traz imenso que contar. Vem com imensa pena. 

Viu coisas esplêndidas. Hei-de contar-te a ti tudo que ele disser. Minha Celeste, enquanto ele 

me contava eu pensava tanto em ti e como eu seria feliz de ver contigo aquilo tudo! Minha 

Celeste, vamos ao Oriente? Vamos, Amiguinha? Minha Celeste eu amo-te muito, muito, sou 

tão teu, sim? Adoro tanto a minha Menina! Dorme muito sossegadinha, deita-te cedo e sê 

sempre a minha Amante, a minha Esposa muito Amiguinha. Não te escrevo mais porque tenho 

aonde ir já. Sou o teu Amante, o teu Esposo, o teu Jaime. Não quero que te levantes se estás a 

jantar - nem que venhas à janela. Manda-me como sinal o sobrescrito desta. O teu Jaime ama-

te tanto. 
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83          E4/59-2 (46) 

 

[Lisboa] 

[Janeiro 1870] 

 

Minha Celeste, tu és má porque me fazes a ofensa de imaginares que eu tenho ideias 

que geralmente não tenho. 

Minha Celeste, e tu tomas por ofensivo o meu menor gesto de mau humor. Olha, eu 

peço-te perdão de te ter, talvez, falado de modo menos conveniente. Perdoas-me? Perdoas ao 

teu Jaime? Eu amo-te tanto, tanto, eu sou tanto o teu Jaime. Vês, nós passamos toda a tarde tão 

bem! Minha Celeste, estejas Amiga do teu Jaime que te adora tanto, tanto. Jantei com o conde 

de Resende. Sabes, minha Celeste, que eu e ele vamos ao próximo lanche que houver a bordo 

de algum navio inglês. Vê se podes ir, sim? Coitadinha da minha Celeste que não tem toilettes. 

Olha, eu vou para estar contigo, se não fores é claro que não vou. Mas vamos ambos, sim? 

Mando-te um frasco de essência de rosas trazido do Oriente. Não o destapes porque se te vai 

embora logo todo. Põe-no entre a roupa e só quando quiseres usá-la para dar um cheiro mais 

intenso, é que o deves destapar. Amo-te tanto, tanto. Vou ter com o meu Pai. Ama-me muito, 

sim? Sê sempre a Celeste, amiga do Jaime. Teu Marido, teu Amante, teu Jaime. 
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84          E4/59-2 (47) 

 

[Lisboa] 

[23 Fevereiro 1870] 

 

Minha Celeste, minha boa Amiga, eu amo-te tanto, tanto, tanto, tanto. Venho agora de 

S. Carlos. Estou tão triste. Fui ao Eurico. Sabes, Celeste, que não agradou nada e tiveram 

razão. Foi uma queda memorável, com pateada, gargalhadas. Coitado, fez-me mudo. Foram 

muito aplaudidas as vistas do Pai Cinatti - que bonitas, eu dei tantas palmas pensando tanto 

em ti, minha Celeste, minha Esposa - que talento que tem o nosso Pai Cinatti. Há uma vista de 

uma gruta esplêndida, um tecto maravilhoso feito de estalactites, uma coisa mesmo admirável. 

Ainda gostei mais da gruta que da outra vista das montanhas que, todavia, é muito bonita. 

Minha Celeste, estou com um dó do homem. Minha boa Amiga, minha Esposa, e tu amas-me 

muito? Perdoaste-me? Olha, eu não te mandei o resto do Fausto porque quero lê-lo antes, mas 

vou fazê-lo já, já. Minha Celeste, estejas contente e feliz, sim? Eu amo-te tanto, tanto. Minha 

Amiguinha, minha Esposa. Olha, perdoa, eu não te mandar agora ou amanhã a carta que me 

pediste porque a não acho, está confundida com muitas outras, mas procuro-a e mando-ta. 

Parece-me que me não esqueceu coisa nenhuma. Perdoaste-me, sim? Minha Celeste, olha 

minha Amante, tu amas-me muito, sim? Está-me lembrando, com tanta pena, o pobre Miguel 

Ângelo [Pereira]! Coitado! Minha Celeste, tu amas o teu Jaime, sim? Eu amo-te tanto, tanto. 

Que admirável vista a da gruta, minha Celeste. Olha, Amiguinha, vou trabalhar um bocadinho, 

sim? Até já. Sou o teu Noivo, o teu Jaime. Minha Celeste, adeus. Vou beijar muito, muito o 

teu retrato. Eu queria estar ao pé de ti, tenho tantas saudades tuas! E tu que estás assim triste. 

Que hei-de eu fazer para consolar a minha Celeste! Minha Celeste, adeus, boas noites, ama-me 

muito, eu sou tanto, tanto o teu Amante, o teu Jaime. 

Minha Celeste, vou-te pedir um favor. O que aqui te mando é a descrição do 

instrumento inventado pelo António. Eu comecei a traduzi-lo para inglês mas eu não sei nada 

de inglês. Queria-te pedir para tu emendares o que eu traduzi e traduzires o resto. Põe as 

palavras que não saibas em português porque aí há termos que tu decerto ignoras. O que eu 

queria era a forma geral dos modos de dizer que as palavras, dando-me tu a sua posição, eu as 

procuro no dicionário. Mandas-me isso amanhã? Perdoa-me a maçada, sim? Minha Celeste, eu 
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peço-te perdão desta maçada. Não mostres o papel a ninguém. Logo falo-te, sim? Muito, muito 

obrigado. Perdoa-me a estopada, sim? 

Adeus minha Celeste, ama muito o teu Esposo e até logo. Amo-te tanto, tanto, sou 

tanto o teu Jaime. 

Amo-te, amo-te muito, sou para sempre o teu Jaime 
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85          E4/59-1 (28) 

 

[Lisboa] 

[24? Fevereiro 1870] 

 

Minha Celeste, que zangada estiveste e ficaste agora. Eu costumo dar-te as boas noites, 

dizer o teu nome baixinho, ouvir-te o meu e ir-me depois embora. Não percebi se estava 

alguém a ver-nos, mas pareceu-me que não. Estava? Foi por isso que tu te zangaste? Minha 

Celeste, porque havemos nós de estar assim? Com tão mau modo me falaste há pouco da 

varanda! Foi por a minha carta que te zangaste? Mas não tenho eu razão? Porque é que não 

havemos de pacificamente discutir as nossas ideias? Vamos lá falar do Miguel Ângelo 

[Pereira] sem nos zangarmos. Creio eu que a minha Celeste deve conhecer-me já bastante para 

saber que eu não sou nem pretensioso nem tolo e que, por consequência, tenha seja que 

opinião, tu poderás considerar-me tudo menos isso. Bem, agora ouve. O Miguel foi 

pretensioso e tolo em escrever aquela carta, sobretudo chamando-se Cristo e não sei que mais. 

Mas digo eu que é muito desculpável, muito desculpável. Olha, quando um homem passa 12 

anos a estudar, a trabalhar quase que sem pensar senão no seu trabalho, e tem uma certa 

consciência de que tem talento, e depois vê que o público, feito pela maior parte de vadios do 

Chiado, que nunca pensaram em fazer coisa nenhuma, que não têm ideias nem pensamentos, 

que passam a vida a cuidar do seu cabelo e das suas gravatas, o recebe à gargalhada, é bastante 

desculpável que esse homem se levante e diga diante desse público "Eu valho mais que vocês, 

eu sou orgulhoso pelo meu trabalho e acho que este orgulho é nobre"? Acho, repito, que este 

homem tem toda a razão em fazer o que faz. Um homem deve ser modesto, mas quando se vê 

escarnecido pelas nulidades que lançam gargalhadas sobre o trabalho, deve levantar-se e 

indignar-se. Minha Celeste, tu que és tão generosa e tão boa, tu também te havias de indignar 

se ouvisses aquelas gargalhadas como eu as ouvi. A plateia de S. Carlos será diferente, muito 

inteligente, mas para certas coisas não basta a inteligência. Olha, Celeste, eu estou falando 

contigo, eu estou falando com a minha Mulher, eu estou falando com a minha consciência - 

assim digo tudo que entendo e que sinto e tu não quererias, decerto antes que eu te mentisse. 

Eu não tenho maior inteligência nem tenho mais do que a gente que vai a S. Carlos, mas o que 

decerto eu tenho é trabalhado e estudado dez vezes mais do que a maior parte dessa gente. A 
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gente tem um coração e isso lhe basta para apreciar a arte em geral, decerto. Mas tu, minha 

Celeste, hás-de conceder-me que a gente, à proporção que vai estudando, que vai adquirindo 

mais ideias, vai também percebendo imensas coisas. É por isso que para mim a arte, por 

exemplo na música alemã, me fala ao coração, mas além disso me fala à inteligência, vejo ali 

na forma do belo, coisas que eu tinha talvez mais na inteligência do que no sentimento, depois 

mesmo à proporção que o espírito se educa, o sentimento enriquece-se mais, e a gente começa 

aí a divisar imensas coisas, temas ligeiros por que a princípio não dava. Há coisas muito 

delicadas, muito ligeiras porque a maior parte da gente não dá e que eu ouço mais ainda, 

porque a mim me corresponde parece que a uma corda escondida na minha alma, porque eu 

dantes não dava. Vês? Vais agora chamar-me tolo. Mas se eu realmente vejo sentimentos e 

ideias onde os outros as não vêem porque to não hei-de dizer a ti? É que eu tenho pensado 

muito, tenho estudado muito e tudo isto me tem, por assim dizer, lapidado o meu espírito. 

Agora deixa-me dizer-te como eu entendo que se faz uma ópera ou qualquer manifestação de 

arte. É pensando em agradar ao público? Não, decerto não é, mesmo o artista deve considerar-

se superior ao público e é-o. Faz-se uma obra de arte como se faz tudo neste mundo, segundo a 

consciência. A consciência diz que é bom - o artista não deve preocupar-se com o juízo do 

público para coisa nenhuma. O Miguel Ângelo viu primeiro que os homens que tinha a 

descrever, que tinha a pôr em cena eram godos, quer dizer germanos, quer dizer alemães, quer 

dizer homens do Norte - entendeu que não os devia descrever com as melodias do Sul, 

melodias à moda italiana - que devia descrevê-los com melodias alemãs. Ora as melodias 

alemãs são muito singelas, muito ténues, e à primeira vista não se apreciam bem, sobretudo 

nas nossas organizações meridionais. Depois o Eurico é um drama todo interior por assim 

dizer, é uma paixão concentrada. Por outro lado, havia a mostrar na música árabe a introdução 

em Espanha, do que forma hoje o carácter da música espanhola mas ainda na monotonia da 

música árabe. Foi isso que ele fez. Depois de fazer isto e de descrever na orquestra as 

diferentes situações, depois de procurar transportar para a ópera, tão exactamente quanto 

possível, o poema, o livro (e era o que devia fazer) pegou na ópera e apresentou-a ao público. 

O público não percebeu nada disto nem as razões que tinham levado o Miguel Ângelo 

a fazer o que fez, e ele não podia queixar-se do público não perceber. Agora o que pode, 

quando se rirem é dizer que tem orgulho do seu trabalho e que sabe que vale mais do que os 

que se riram dele. Olha, Celeste, tu hás-de desculpar aquele orgulho. Ouve, olha eu, quando 
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andava no Instituto, tinha uns colegas que os lentes, a princípio, olhavam com consideração 

porque eram homens e eu era uma criança e faziam-me a mim injustiças por causa dos outros. 

Eu, um dia (e olha que eu nunca tinha pensado em mim) um dia pois, vendo o que eu fazia, o 

que eu pensava e o que os outros faziam, reparando que ninguém fazia caso de mim e faziam 

dos outros, saltou-me à cabeça que eu valia mais do que eles, que eu sentia na cabeça 

pensamentos, criações que os outros não tinham, e que o meu trabalho e que as minhas noites 

perdidas e que o mundo que eu sentia agitar-se na minha alma quando trabalhava, tudo era 

inútil diante da injustiça que me faziam. Lembro-me que chorei e que pela primeira vez (eu 

repito que nunca tinha pensado em mim) calcado pela injustiça, tive um momento de orgulho, 

tive um pressentimento que tinha inteligência. Eu até aí fazia trabalhos para um dos tais 

indivíduos, escondia-me, não aparecia, nem fazia valer o que podia e daí por diante, passei a 

ter mais alguma consciência de mim. Daí por diante fui sempre premiado e tudo o que hoje 

tenho na consideração pública devo-o aos créditos que adquiri como estudante. A minha 

Celeste, minha Esposa, tu não vais censurar-me nem chamar-me um tolo. Há momentos de 

orgulho que são da dignidade do indivíduo. Tu não os podes censurar, minha Celeste. Olha, eu 

não me julgo uma imensa coisa, mas muita vez pensando em indivíduos que por aí andam, 

pensando em que não tenho arranjado para o nosso futuro, para a nossa felicidade coisa 

alguma, penso com orgulho que valho mais do que muitos dos que sobem até mais alto. 

Minha Celeste, eu devia-te dizer tudo isto, devia-te dizer que o desprezo caindo sobre 

um homem que sabe que tem trabalhado, o revolta e o torna orgulhoso e que assim é bem de 

desculpar o Miguel Ângelo. Pensa bem nisto tudo, minha Celeste, mas serenamente - eu não 

tenho culpa de não ter as tuas ideias. E amo-te, amo-te sim, muito, muito. Adeus, minha 

Celeste, abençoa-me, sim - e estejas muito minha Amiguinha. Eu amo-te, amo-te, amo-te 

muito. Sou o teu Esposo, o teu Amante, o teu sempre o teu Jaime 

Bons dias, minha Celeste, tu amas-me muito, sim? Não estejas zangada, não? Eu amo-

te tanto, tanto - eu sou teu Noivo, teu Amante, eu amo muito a minha Esposa. Sou o teu, 

sempre o teu Jaime. 
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86           E4/59-1 (6) 

 

[Lisboa] 

[Fevereiro 1870] 

 

Sais hoje? Não nos falamos há tanto! 

 

Minha Celeste. Fiquei tão contente, tão contente por te falar ainda agora. Tu estavas 

tão bonita, tão bonita, assim com a tua carinha rodeada por aquele véu ou manta preta. Tu és 

tão bonita, minha Esposa. Olha, não tenhas medo que o trabalho me faça mal, Celeste. Tu não 

imaginas como eu me sinto feliz a trabalhar e a pensar em ti. Se pensasse em ti, se te amasse 

como te amo tanto e tanto, mas se não tivesse, ao mesmo tempo, que trabalhar, que lutar para 

vencer uma posição que deve juntar-nos, não me sentia tão feliz como assim trabalhando para 

o nosso futuro, trabalhando para a nossa felicidade e abençoado pelo teu pensamento. Porque 

tu estás pensando sempre no teu Jaime enquanto este trabalha, não é verdade? Minha boa e 

santa Amiguinha, minha Celeste, minha Esposa. 

Então tu não me queres, se eu vencer nestes poucos meses este trabalho, e se for bem 

classificado no Concurso? Dizes que tens medo de mim? Tontinha. Pois apesar de ser muito o 

que há a fazer, é lá agora coisa maravilhosa que se faça! Minha Celeste, diz-me, diz-me, tu 

ficas muito feliz, vendo que o teu Jaime pode estudar isto tudo e pode, no concurso, fazer uma 

figura razoável? Trabalhemos e, daqui a tempos, eu serei o primeiro a dizer-te se eu sei, se não 

sei, se posso ou não fazer boa figura. Adeus Celestinha, até logo. Acompanha com os teus 

pensamentos o trabalho do teu Esposo, do teu Amante, do teu Jaime. 

Olha Celeste, este trabalho agora não me é proveitoso, porque não entendo o que leio, 

e estou com muitas saudades tuas. Não posso, perdoa-me, não posso. Pois eu hei-de saber que 

tu andas para aí de casa da Beatriz [Cinatti Gardé] para tua casa que, demais a mais, te possa 

falar como ainda agora te falei, e não hei-de sair, não posso, não posso pois ver-te? Tu não te 

zangas, não? Não, minha Amante, você não se pode zangar. Que bom, vou falar-te, vou 

apertar-te as tuas mãos, vou beijá-las, vou-te ouvir chamares-me o teu Jaime. Estou tão 

contente! Até já. Vou esperar-te teu, tanto, tanto, teu Jaime 
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Perdoa-me, Celeste, perdoa-me, desobedeci-te por te amar muito. Não é verdade que 

mereço perdão? Fiquei triste, sim, mas era natural que ficasse triste, não é verdade? Eu que 

pensava falar-te, que pensava estar um bocadinho ao pé de ti, que pensava beijar-te as tuas 

mãos e que de pensar nisso estava tão feliz! Minha Celeste, não estás zangada comigo, não? 

Amiguinha, minha Amante, minha Esposa. Olha, eu primeiro andei pelo Largo de Quintela 

porque vi um vulto na varanda e pensei que já tivesses ido para lá. Depois, fui procurar-te à 

Rua Nova do Carmo. Ao menos, vi-te. Minha Celeste, pois tu podes ralhar muito com o teu 

Jaime por ele ter tido tantas, tantas saudades tuas e ter querido ver a sua Menina? Olha, 

quantas vezes eu, estando a estudar, sinto tantas saudades tuas e fico com tanta pena de nesse 

momento não poder ir a sítio nenhum onde te veja. Vê tu se eu podia resistir desta vez. Minha 

Celeste, e quantas vezes eu estou a olhar para a porta do meu quarto, pensando em ti, 

pensando no que tu me tens dito, pensando que a minha Esposa vai entrar e vem para ao pé do 

seu Marido! E estou assim com tantas, tantas saudades! Minha Celeste, Amiguinha, minha boa 

Esposa, eu amo-te tanto, tanto. Minha Menina, tu és muito minha Amiguinha, sim? Tu 

acompanhas sempre o meu estudo com o teu pensamento. Que felicidade é trabalhar assim! 

Minha Celeste, tu pensaste muito no teu Jaime em casa da Beatriz? Tiveste muita pena que o 

teu Jaime não estivesse aí ao pé de ti a conversar contigo, a dizer tudo, tudo que sente, tudo 

que espera, a falar do nosso futuro. Amiguinha, minha boa Amiga. Olha Celeste, tu lá em casa 

não tens o Diário de Notícias? Traz agora uns folhetins de Queirós sobre os feitos do Suez. 

Vou-te mandar os que eu tenho que são os dois primeiros. Já há mais dois, mas ainda os não 

vi. Tem um estilo tão original, tão cheio de imaginação, tão animado. Minha Celeste, tu amas 

muito o teu Jaime que é tão teu Amigo? É que te amo mesmo muito, muito. Sabes que está um 

frio imenso. Tu devias ter ido tomar alguma coisa quente antes de te deitares. Foste? Eu fui um 

bruto em não ver que estava frio, e que não devias estar na varanda tanto tempo. Perdoa. Só 

pensei na felicidade de te estar falando. Perdoa, sim? Minha Celeste, eu vou também tomar 

óleo. E olha que já em pequeno tomei e custava-me imenso, mas tomo porque me vai fazer 

bem. Tomamos ambos. Vê tu que bom, se nós fôssemos casados tomávamo-lo ao mesmo 

tempo e depois olhávamos um para o outro, com caras muito enjoadas. Vê, que belo quadro! 

Pois sim, tudo é muito bem, mas eu que podia ter falado à minha Menina, que lhe podia ter 

beijado as mãos, que lhe podia ter dito que a amava muito, não me sucedeu nada disso e estou 

com tantas, tantas saudades dela. Minha Celeste, adeus. Vou-me deitar que é tarde. Acabei 
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hoje de ler um livro sobre Direito Internacional, mas já lá vai, e foi lido e estudado em 4 dias. 

É verdade que era pequeno. Avante, nada de desanimar. Minha Celeste, eu não sei tudo quanto 

há, não. Falta-me muito para saber, já se vê, a maior parte das coisas. A prova é que a maior 

parte das coisas que se exigem para este Concurso são para mim completamente 

desconhecidas. Minha Celeste, abençoa o teu Jaime que vai dormir, pensando na sua Menina, 

na sua Celeste, na sua Esposa. Abençoa-me, sim, muito, minha Amiguinha e não ralhes 

comigo que o não mereço. Sou o teu Amante, o teu Esposo, o teu Jaime. 

Bons dias, Celeste, minha Esposa. Minha Amiguinha, sou um grande mandrião. Estou 

atrapalhadíssimo, é tarde, ainda te não mandei a carta, estão-me a bater à porta uns homens da 

Imprensa por causa dum artigo para a Revista Agrícola cujas provas ainda não vi. Vou 

trabalhar. Minha Celeste, vou ter uma carta muito bonita, sim? Amo-te tanto, tanto, sou tão teu 

o teu Marido o teu Jaime Às 3 horas vou ver-te, ou antes, se a tua carta mo disser. Falamos 

hoje? Minha Celeste, o falar-te o[u] o estar contigo um bocadinho faz-me tanto bem, fico com 

tão boa vontade para trabalhar! Amo-te tanto, tanto. Vou ter uma carta muito bonita? Sou o 

teu Esposo, o teu, teu Jaime. 
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87           E4/59-6 (9) 

 

[Lisboa] 

1870? 

 

Minha Celeste, o teu Jaime quer que tu mandes chamar o Dr. Abel [Maria Dias Jordão] 

para te ver, que lhe digas que caíste de costas e que te ficou uma dor que te vem quando te 

cansas um pouco, ou quando estás encostada e curvada para diante. Enquanto este te não vê, 

que é pouco tempo, faz fricções com álcool canforado. 

Eu disse à Cleofe [Cinatti Costa], falando em que se podia considerar convidada e que 

tinha tenção de to dizer em resposta à tua carta. A Cleofe foi convidada da outra vez. Não 

pôde ir. O que disseram no barco não se podia referir por modo nenhum a quem tinha sido 

convidada. Diz: não queremos cá mais ninguém – quer dizer - não queremos convidar mais 

ninguém do que as pessoas que convidamos. Já vês que nem os [?] nem pessoa alguma era tão 

malcriado que, diante de ti, por exemplo, dissessem que não queriam mais ninguém referindo-

se a uma irmã tua. Tu não podes, como menina solteira que és, ter relações com pessoas com 

quem as não tenham também as tuas Manas. Um convite, nestas circunstâncias, nunca se 

dirige só a ti, a não ser que expressamente se declare, em casos especiais, como por exemplo, 

para o camarote dum teatro, onde não cabem senão poucas pessoas, porque nesse caso 

obsequeiam, em ti, toda a tua família. Vocês talvez não tenham bem esta teoria, porque dizem 

que cada um se governe, são egoístas em geral um pouco, e imaginam-se cada um com 

relações e com visitas à parte. Mas o que é costume cá nesta sociedade é que uma Menina 

solteira representa uma parte duma família e não uma família, que um convite delicado que lhe 

seja feito para uma coisa como o lanche, não pode deixar de ser formulado assim: A Sr.ª D. 

Fulana e suas Manas – aqui tens porque eu entendo que a Cleofe pode perfeitamente ir, e até é 

delicado porque ela diz que da outra vez sentiu imenso não gozar da companhia das Senhoras 

que a convidaram e que desta o faz com imenso prazer. Eis porque eu falei como falei. 

O chapéu em que queres pôr laço azul com a fivela é preto? Deve ficar bem, deve. 

Mas, todavia, não é às vezes de grande efeito um laço duma cor diferente, sem se saber donde 

veio. É o que tem de feio nos laços que as senhoras às vezes usam na cintura atrás. Só o laço 

duma cor e o cinto de outra, às vezes nem cinto. Um laço deve sempre parecer o remate duma 
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fita ou duma fazenda e não estar isolado. Não poderia o chapéu ter o que quer que fosse azul, 

terminado pelo laço com fazenda azul para o fazer sobressair? Enfim, eu não percebo nada, 

parece-me, disto. 

Que boa cena o pai Cinatti e o João a cantarem! Do que os jornais têm todos mais ou 

menos falado na minha 1ª lição, mas não os tenho visto, eu os procurarei para tos mandar. Não 

tomes dormideiras, não. Olha, diz ao Dr. Abel quando agora lá for, que tens assim dificuldade 

em adormecer. Minha Celeste, nós estivemos tão amiguinhos. Deixas-me ir deitar? Perdoas-

me escrever-te tão pouco? Eu amo-te tanto, tanto. Sou tanto o teu Jaime, o teu Marido, o teu 

Noivo! Minha Celeste, sejas muito amiguinha e faz o que o teu Jaime te diz. Amo-te, amo-te 

muito, muito. Sou para sempre o teu Amante, o teu Marido, o teu Jaime. 

Bons dias, Celeste, vou já mandar-te esta carta. Tenho tanto que fazer – é hoje a 2ª 

lição. Minha Celeste, tu sais? Que bonito dia, se saísses – era tão bom. Vou trabalhar para, se 

tu saíres, estar livre. Adeus, Amiguinha. Eu amo-te muito, muito. Sou o teu Esposo, o teu 

Jaime. 

Como estás? Manda ainda hoje recado ao Dr. Abel, ou não podendo, amanhã. Não 

quero que se retarde mais estares assim sem que alguém te veja. Minha Celeste, o teu Jaime 

beija tanto, tanto o teu retrato, abraça-o tanto, é tão feliz quando pensa no amor da sua Celeste. 

Amo-te, muito, muito. Sou o teu, absolutamente teu Jaime 
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88           E4/59-5 (6) 

 

[Lisboa] 

1870? 

 

Minha Celeste, tenho estado no Grémio a ler O Homem que Ri e uns artigos na Revista 

Germânica sobre a Economia Rural da Alemanha. Tenho sempre pensado em ti, e agora vou 

escrever-te. Minha Celeste, como eu estou só! Sem te falar nunca, aqui isolado. É tarde já. É 

perto de 1 hora e eu estou só no Gabinete de Leitura do Grémio a ouvir tocar um piano, mas 

entristece-me – e agora, quer esteja em casa, quer no Grémio, quer na Assembleia de 

Agricultura oiço sempre tocar piano. 

Minha Amiguinha, eu não sou só, porque tu pensas sempre no teu Jaime, pois não é 

verdade? Mas o saber isso mesmo faz-me ainda mais só e mais riste porque tenho saudades, 

tenho uma vontade imensa de ouvir-te dizer-me que me amas, de ouvir o meu nome dito por 

ti. Pois nós não que nos amamos tanto, tanto, havemos de estar assim separados? E amanhã 

não te falarei? Ah! A Mana Cleofe, que saudades eu sinto dela. Minha Celeste, tens lido o 

Homem que Ri? Vou tomar chá – que pena a Celeste não estar aqui ao pé de mim! A tomar 

chá com o seu Jaime. Não era tão bom? Minha Celeste, minha Esposa. Olha tu dizes que não 

casamos porque nos parecemos. Pois sim, não nos parecemos nas fisionomias, e ainda bem 

para ti. Mas parecemo-nos nas almas, não é verdade? É que havemos de ser muito felizes 

porque temos as mesmas opiniões, minha Celeste, minha Esposa. Eu amo-te muito, muito. 

Vou para casa. Veio cá ao Grémio o [Salomão] Sáraga buscar-me. Adeus, Amiguinha, 

até já, porque em chegando a casa vou escrever-te. 
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89          E4/59-1 (29) 

 

[Lisboa] 

1870? 

 

Minha Celeste, foste-te deitar muito abafadinha - ainda bem que tu me dizes que hás-

de tomar o xarope. Eu pedia-to na minha carta. Minha Celeste, já te arranjei muito bom 

vinagre. Dão-mo amanhã. Não tens tu tido mais saudades do que eu. Olha, eu bem sei que este 

meu estado nervoso em parte, e numa grande parte, é filho da impaciência, do desespero 

mesmo em que eu muitas vezes vivo. Há tantas ocasiões em que eu tendo que trabalhar, e que 

trabalhar pensando em que devo saber o que têm feito os homens, que devo para ser digno de 

ti minha Santa Esposa, do teu amor, disso que tu chamas o teu orgulho de me amares, de me 

veres bem teu, pensando, sentindo e vivendo do teu amor, das tuas inspirações, que devo pois 

juntar à minha inteligência, as inteligências e as almas do mundo e dos homens - muitas vezes 

quando quero assim trabalhar, começo a pensar que estou só, que tu me faltas ali, com a 

felicidade, com a imensa felicidade do teu amor, que me faz agora andar sobressaltado, que me 

faz tanta vez desesperar por ver que há-de ser tanto, tanto, que há-de ser tanto um ideal que eu 

nem imagino bem toda a sua grandeza, e afinal me vejo só com os meus livros, com os meus 

pensamentos - que são as saudades de ti, minha Amante - tantas vezes deixo de trabalhar para 

estar assim a pensar em ti e luto e quero fazer alguma coisa e não posso, e não posso senão 

pensar que me faltas tu, meu Anjo, minha Companheira. Minha Celeste, como a nossa vida 

apaixonada, amante, cheia do nosso forte sentimento e da nossa paixão há-de também ser 

serena. Aí sim, que hei-de trabalhar, trabalhar muito, possuir bastantes ideias para te dar delas 

o santo, o puro, o ideal, o que houver de formoso nos meus estudos. Minha Celeste, por isso 

eu não posso ser nada enquanto não for casado contigo, enquanto não te tiver ao meu lado, 

enquanto não tiver a tua alma constantemente ao pé da minha para dar-me força, serenidade e 

inspiração. Minha Celeste, minha Esposa, amo-te, eu amo-te tanto, tanto. Também eu passo às 

vezes horas em que me dispus para estudar, para ler muitas coisas e todavia não faço mais que 

beijar o teu retrato, as tuas cartas, que pensar em ti. Olha, se a imensa força de um pensamento 

constante pudesse ter uma verdadeira atracção sobre uma pessoa, tu devias vir ter comigo por 

uma força irresistível porque tanto, tanto penso em ti com tanta intensidade, penso em te ver 
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ao pé de mim. Minha Celeste. Minha Amiguinha, minha boa Celeste, minha boa Amiguinha. 

Olha, Celeste, minha Amante, tu a estas horas estás a dormir muito contente, não é verdade, e 

a sonhar com o teu Jaime, sim? Minha Celeste, amo-te tanto, tanto. Olha, Amiguinha, vou-me 

deitar - quero amanhã levantar-me muito cedo e ir dar um passeio antes do almoço. Tu amas-

me muito, sim? Até amanhã. Abençoa-me. Sou o teu, só o teu Jaime. 

Bons dias Celeste, minha Celeste, tu amas muito o teu Jaime? Como estás tu da 

garganta? É cedo, vou dar um passeio com o Antero [de Quental]. Minha Celeste amo-te tanto, 

tanto. Até logo. Sou o teu Jaime. 

Minha Celeste, cheguei agora. Demos um passeio longo. Só agora voltei. Passamos 

pela Estrela, trouxe um botão de rosa para ti. Lembrei-me tanto, tanto de ti. Minha Celeste, 

minha Amiguinha, tive tantas saudades de quando ali passeávamos. Minha Celeste vou já 

mandar-te esta carta. Como estás tu? Amo-te, amo-te muito. Sou o teu Esposo, teu Amante, o 

teu Jaime. 
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90           4/57-13(11) 

 

[Lisboa] 

1870? 

 

Tu sempre és uma ratona! Porque então tu agora agradeces-me a rosa como se a 

recebesses? Isto ainda eu percebo - agora o que eu não percebo é como também a achas muito 

bonita sem a veres. Minha Celeste, sabes? Ouvi no D. Maria 3 actos dos Estroinas. Tu não 

imaginas como a Virgínia uma actriz de lá vai bem num dos actos. Nunca ouvi ninguém assim. 

Ela está tísica e a morrer e a cantar as suas desventuras. Tu não imaginas que tom de voz 

cansada, que lágrimas. É realmente um grande talento. Minha Celeste, vou responder à tua 

carta. Olha Celeste, mas todas as pessoas por mais que gostem de crianças em as vendo 

malcriadas, ou a berrarem, etc., se zangam, isso é claro, isso não tem nada com o gostar ou não 

gostar de crianças. Eu gosto imenso, imenso de crianças. Olha Celeste há discussões que neste 

mundo, acredita, só se dão entre nós. Não há no mundo senão tu para de certas coisas fazer um 

quesito. Ninguém perceberia que nós discutíssemos se em sendo casados tu havias de coser ou 

não. Eu mesmo confesso que não percebo, por mais que faça, como isto se possa discutir 

porque nem percebo que tu declares que por modo nenhum hás-de coser, nem que eu te diga 

que hás-de coser. Não percebo. Ora diz-me Celeste, tu achas que eu te amo? Imaginas que eu 

hei-de sempre querer que tu tenhas o maior número de comodidades que não te puder arranjar? 

Acreditas que a minha felicidade será ver-te muito feliz, o mais feliz que puder ser sem, sendo 

possível, nem um movimento de tristeza, nem um movimento de aborrecimento, nem um 

movimento de incómodo? Acreditas nisto? Acreditas decerto porque é verdade. Pois então já 

se vê que eu nunca quererei que tu faças nada que te incomode e que farei sempre todo o 

possível para isto. Ora isto, é claro e evidente, e tu sob pena de me considerares uma coisa 

diferente do que eu sou e mereço não podes fazer de mim outra ideia. É claro que há certas 

coisas que eu não vejo inconveniente que tu faças, mas já se vê quando tu o entenderes porque 

eu não tenho nada com isso. Se eu um dia te vir a dar uns pontos num vestido ou a pregar um 

botão não tenho nada com isso. Agora se eu te vir um dia inteiro a coser ou se eu te visse a 

esfregar uma casa, é claro que eu me zangava muito e não o consentia, é claro. Há certas 

coisas que nem mesmo na maior pobreza eu te hei-de deixar fazer porque enquanto eu tiver 
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força tu nunca hás-de fazer nada que possa, cansando-te por exemplo, fazer mal à tua saúde. 

Aqui tens neste sentido é que eu dizia que nunca havias de coser e estendo isto a tudo dizendo 

que nunca hás-de fazer nada enquanto eu for vivo que te canse ou mesmo que te incomode. 

Vais ver que não há contradição nenhuma entre isto e o que eu agora digo. O que porém 

apesar disto tudo a gente deve ter no espírito é a seguinte ideia: que a gente não deve fazer 

pura e simplesmente o que lhe vem à fantasia, que a gente deve ter diante dos olhos sempre, 

sempre o seguinte: o seu . E não deve fazer o seu só quando ele lhe agrada mas porque é o seu. 

Ora tu parece, quem te ouve, que se fazes o teu é porque isso te agrada e não por um motivo 

superior e eu não quero que tu tenhas esse modo de pensar. É a grande superioridade que nós 

temos sobre as pessoas religiosas - é que nós fazemos o bem porque devemos ser bons com 

desinteresse - e eles fazem-no interessados em irem para o Céu por cobardia, por medo do 

Inferno. Elas precisam dum prémio no futuro - nós temos apenas o prémio na aprovação da 

nossa consciência. Ora entendo também que toda a gente deve, neste mundo, trabalhar e que tu 

deves sempre fazer alguma coisa. Quem não pode coser pode ler, instruir-se, fazer qualquer 

coisa. Este principio é que eu quero que tu tenhas sempre presente não só porque todo o 

homem ou mulher tem obrigação de os ter para ser bom e moral, mas porque não há vida pior 

mais cheia de mau humor, de zanga, de frenesins, de tudo, do que aquela que se não ocupa, 

que se não entretém nalguma [coisa]. Já vês que eu não quero que tu cosas, quero que tu faças 

seja o que for e como o fazer alguma coisa muito tempo te deve aborrecer, então para teu bem 

que devias passar o dia conversando um bocado, lendo umas páginas dum romance, bordando 

um bocado, estudando um pouco de alemão, lendo um pouco de qualquer poeta, cosendo um 

bocadinho, lendo outro bocadinho, arrumando alguma coisa - de modo que nada disto tivesse 

tempo de te cansar ou de te aborrecer, e que tudo te entretivesse. Ora diz-me, sendo razoável, 

não tenho eu razão nisto? Minha querida Celeste, repetirei o que já te disse, não tenho nada 

que tu cosas ou não, quando nós formos casados porque eu nunca te disse para coser. O que 

nunca consentirei é que com costura ou com seja o que for te canses. Mas entendo que deves 

fazer sempre alguma [coisa] seja o que for porque doutro modo estarás sempre nervosa e de 

mau humor e aborrecida. Quero pois que sejas o que eu te digo aqui e que ocupes o teu dia 

nalguma coisa, seja o que for. Julgo que isto deve fazer parte dos teus remédios. Repito ainda, 

não quero que te canses e que faças trabalho nenhum, mas nenhum que te canse - também não 
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quero porque é um disparate, é um crime que tu digas que tens horror pelo trabalho. Eis uma 

ideia ou um sentimento que é preciso, que eu quero que se destrua. 

A minha Celeste bem sabe como eu a amo bem, bem sabe que a minha vida será toda 

ocupada a fazê-la feliz e a livrá-la de todos os incómodos, de todos os aborrecimentos, mesmo 

possíveis. Sejas justa comigo e não mostres para o futuro um susto que me ofende muito. 

Minha Celeste, vou arranjar una papéis e vou-me deitar, sim? Minha Celeste eu amo-te 

muito, muito. Minha Celeste, sejas minha amiga, estejas feliz [com] o teu Jaime  

Bons dias Celeste, vou a casa da Adelina [Reis Santos] buscar a rosa e almoçar, depois 

vejo-te e vou dar as voltas que tenho para dar. Hoje de manhã não posso ver-te muito tempo. 

Tenho muito que fazer, que ir às cortes por causa dos nossos negócios. Tu estejas minha 

Amiguinha, sim? Vou estar sem te ver dois dias, mas ao menos estejas tu muito meiga comigo 

porque te amo muito. Sou para sempre absolutamente o teu Jaime. 
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91           E4/59-2 (8) 

 

[Lisboa] 

Abril? [1870] 

 

Minha Celeste a tua carta deu-me tanta felicidade. Fez-me tanto bem ouvir-te dizer que 

eras bem minha, que vinte vidas que tivesses mas davas para me amares. Vê, eu tive razão. 

Faz-me tanta impressão. Enfim não pensemos mais nisso. O Jaime é muito feliz, 

pensando que a Celeste, sabendo que ele não quer qualquer coisa, o não faz. Minha Celeste, eu 

sou assim, é porque te amo muito, muito. Amo-te até à impertinência, até à tirania, mas amo-

te, amo-te, amo-te muito, muito. 

Sou o teu Jaime, bem teu, minha Celeste, vês? Eu afinal martirizo-te com o meu amor, 

mas ele é tamanho! Minha Amiguinha, minha Celeste, eu conheço que não devia, talvez, ser 

assim mas se o não fosse é porque te amava menos do que te amo. Minha Celeste, eu não sou 

exagerado nem piegas. Eu sofri tanto desde ontem que tu nem imaginas, quanto agora uma 

meiguice, uma palavra de amor de ti, me faz bem, me faz feliz. Como eu te amo minha 

Esposa, minha Amante, minha Celeste. Deixa-me chamar-te muitas vezes minha Celeste, eu 

amo-te tanto, tanto, sou tanto teu Jaime. 

Minha Celeste, acabo agora [de chegar] da Comissão para onde vim depois do curso. 

Estava lá muita gente e o Comissário dos Estudos e uns tipos graves que me felicitaram. 

Estavam muitas mestras de Instrução Primária. Como eu disse algumas coisas de agradável 

sobre a influência da mulher na Sociedade como Mestra, no fim uma delas dirigiu-se a mim e 

disse-me que me agradecia as palavras que eu lhes tinha dirigido. Estava também meu Pai que 

me abraçou e beijou no fim. Estás muito contentinha, muito feliz, sim? Amas muito o teu 

Jaime? Eu amo-te tanto. Amanhã se não estiver muito mau tempo, falo-te, sim? Eu preciso 

tanto falar-te, tanto, tanto. Vai hoje dormir muito feliz e muito Amiguinha e fala muito ao meu 

retrato, que eu vou dormir muito feliz com o amor da minha Celeste que eu adoro. Eu amo-te 

tanto, tanto. Estás feliz, sim? Sou para sempre teu Amante, teu Esposo, teu Jaime 
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92          E4/57-12 (3) 

 

[Lisboa] 

[Maio 1870] 

 

Minha Celeste, estive na Associação entre a tal Comissão que era grande; nomearam-se 

os indivíduos para relatores, para redigirem e escreverem as 6 partes da Memória sobre a 

Agricultura Portuguesa que deve ser enviada à Exposição de Paris de 1871. Eu fui um dos 

nomeados. Vai dar-me que fazer isto. Minha Celeste, olha que vou contar-te tudo como se 

passou, porque a minha Celeste gosta muito quando elogiam o seu Jaime; e é justo que tu 

vejas tudo, tudo que me sucede, exactamente como se tu fosses eu. Já se sabe que o Jaime 

conta assim tudo à sua Menina, porque sabe que isto não é contado por ela a ninguém, por 

muitos desejos que haja de o fazer. Quando eu entrei na sala onde estava reunida a Comissão, 

já lá estavam havia tempo. Estavam a nomear os tais relatores, e nomearam 5. Depois, um 

homem que escreve muito no Jornal do Comércio sobre Agricultura e que tinha sido 

nomeado, disse que o Sr. Batalha Reis, que ele via presente, e que não tinha o gosto de 

conhecer senão pelos seus escritos e pelos seus discursos, era indispensabilíssimo para fazer 

parte dos que deviam escrever a Memória - Aprovaram isto por unanimidade e eu fui 

nomeado. Depois fui falar ao tal Paulo de Morais e agradecer-lhe as suas palavras. Aqui tens o 

que se passou. A minha Celeste está contentinha de ver como consideram o seu Marido? 

Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, eu quero tanto que estejas feliz. Minha Celeste, eu não 

quero que tu penses mais naquelas desgraças - quer dizer, quero que faças todas as diligências 

para não pensares, para te não afligires, vês? Mas não podendo deixar de pensar, que se há-de 

fazer? Então é claro que quero que digas tudo, tudo que pensas ao teu Jaime. Olha, Celeste, a 

primeira coisa que não é verdade é que o [José Maria de Almeida] Garrett seja um sedutor de 

ofício e um conquistador. Há-de inventar-se muita coisa agora, mas a verdade é que não tem 

outro caso deste género. O rapto era com uma menina solteira, que o namorava, e que 

consentiu nesse rapto que ele fez porque a família não os deixaria casar. A rapariga raptada, 

dizem mesmo parentes dela, é assim um tipo de simplória, de meio-idiota. Depois, quando o 

Garrett quis casar para reparar tudo que tinha feito, ela foi constrangida pelo tutor, dizem que 
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até com ameaças, a dizer que não porque se tratava de uma herança que o tutor administrava e 

de que, também dizem, ele não queria dar conta. Aqui tens todas as seduções do Garrett. 

Olha, Celeste, a acção dele para com o [José Cardoso] Vieira de Castro foi uma má 

acção, não to nego. Já te disse que foi. Mas ouve, minha Celeste, ouve com toda a tua 

inteligência o que te diz o teu Jaime, e diz-me se isto não é assim: - Imaginemos que, 

realmente, o Garrett é um sedutor, um infame, um malvado, tudo o que se possa imaginar de 

pior. Quando uma Senhora é séria, digna, quando ela sabe o que deve ao seu nome, à sua 

honra, à sua dignidade pode nunca ter o menor risco com a corte de todos os sedutores. Ora, 

francamente, se uma Senhora não dá atenção a um homem, o que resta a esse homem, não me 

dirás? Pois não [é] isto verdade? Diz-me? Olha, Celeste, enquanto ao Vieira de Castro, olha o 

que eu hoje soube, mas não digas nem uma palavra, porque isto faz parte do interrogatório do 

Juiz que é sempre segredo até ao dia do julgamento. O Ramalho [Ortigão] que é amicíssimo 

do Vieira de Castro confessa, em segredo, que ele está horrorizado e que afinal naquilo "Há 

uma constante pose e uma imensa parlapatice" - Olha que são as próprias palavras do Ramalho 

- Foi a ele e ao Pai do [Eça de] Queirós que o Juiz disse, em muito segredo, isto: "Há 20 anos 

que sou juiz: nunca me passou pelas mãos uma pessoa assim." - O Juiz tem feito todo o 

possível para fazer com que o resultado do interrogatório seja o menos agravante possível, e 

por isso perguntou-lhe: "O Sr. empregou clorofórmio para fazer sofrer menos sua mulher, não 

é verdade?" Responde o Vieira de Castro, sossegadíssimo: "Não senhor. Foi para me 

incomodar menos quando a estrangulava." 

Olha que isto, minha Celeste, é horrível. O Juiz veio aterrado. O Ramalho diz que ele 

hoje já falou em assuntos risonhos, sorrindo. Estão todos finalmente horrorizados. Minha 

Celeste, minha Amiguinha, vês? Quis dizer-te o que sabia e quis mostrar-te que me não 

zanguei de tu me falares, porque realmente não podias, completamente, governar no teu 

pensamento. Minha Celeste, deixemos agora tudo isto, e falemos de nós, sim? Tão feliz eu 

estive hoje ao pé de ti, quando viemos desde o Passeio até ao Rossio. É que não sei dizer-te a 

minha felicidade, minha Celeste, a minha imensa felicidade, o esforço imenso que foi preciso 

fazer para te não abraçar, para te não apertar junto ao meu peito, para te não cobrir de beijos, 

minha Celeste, eu sou tão feliz de te ver assim ao pé de mim, dizendo-me que me amas muito, 

muito, dizendo-o assim muito do íntimo do teu coração. Minha Celeste, diz-me, diz-me que 

me amas muito, meu Anjo, minha Esposa. Como nós vamos ser felizes, como nós vamos ser 
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um do outro. Minha Celeste, Anjo. Minha Companheira, vem para junto do teu Jaime. Olha, 

eu para a outra vez, tomo-te nos meus braços e contigo muito apertada sobre o meu coração 

fugia para qualquer sítio onde pudesse estar a ver-te sem que ninguém nos visse, a falar-te no 

meu amor e na minha alma que é tão tua; onde pudesse afagar-te, cobrir de beijos as tuas mãos 

e os teus cabelos, e chorar de felicidade ao pé de ti, minha Celeste, minha Esposa, minha 

Mulher - tu amas-me muito, muito, sim? Amo-te, amo-te, amo-te, muito, muito. Minha 

Celeste, minha Companheira, eu amo-te tanto. Tu estás muito feliz, sim? O Jaime nunca mais 

é injusto com a sua Celeste. Eu amo-a tanto, tanto! Minha Celeste, abençoa o teu Jaime, sim? 

Amo-te muito. Vou beijar tanto, tanto o teu retrato. Sou o teu Jaime. 

Boas noites, minha Celeste, sou muito, muito o teu Jaime. 

Bons dias, Celeste...Olha aqui, te prometo muito a sério é a última vez que me levanto 

a estas horas. Prometo. Eu agora tenho tanto que fazer e quero cumprir o teu desejo de não 

estudar de noite. Perdoas-me isto hoje, sim? Sou o teu Jaime, muito, muito, teu Esposo, teu 

Noivo, teu Amante, teu Jaime. 

Estejas contentinha e sossegadinha? Sou o teu Jaime. 
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93           E4/58-2 (2) 

 

[Lisboa] 

[Maio 1870] 

 

Minha Celeste, vou-te escrever muito pouco para cumprir a tua ordem à risca, tanto 

mais que tu ralhas comigo porque dizes que me conheces nos meus olhos. Olha, são mais de 

10 horas mas ainda não são 11. Vou escrever-te e deitar-me antes da meia noite como me 

mandas. Tu ficaste triste depois que me escreveste e foi com remorsos, anda lá, minha má! 

Remorsos de ralhares com o teu Jaime que ao mesmo tempo te escrevia uma carta meiga, por 

modo nenhum zangado. 

Confesso que me custou a tua carta, mas depois não te vi porque estava com muita 

pressa - vês? Estavam à minha espera quando eu cheguei à Associação. Hei-de, sim, ser 

sempre muito meigo e muito amigo para ti, Celeste, sim - hei-de, minha Amiguinha. Olha, tu 

assustaste-te com a trovoada? Eu gosto tanto! Estive durante toda ela à janela da casa onde 

estávamos a provar os vinhos. Às vezes, os relâmpagos eram tão vivos que me faziam fechar 

os olhos, mas as nuvens formavam montanhas de fogo cortadas por fitas azuis e lívidas. Era 

esplêndido - eu estive entusiasmado e pensei em ti que, provavelmente, estavas com imenso 

medo e eu com muita pena de te não ter ao pé de mim para te tirar o medo e para te 

entusiasmar comigo. Se tu estivesses junto de mim eu far-te-ia estar ao pé da janela e tu 

abraçavas-te ao teu Jaime como para ele te proteger, e eu tirava-te as mãos da cara quando tu 

quisesses cobrir os olhos e quando os relâmpagos tos ofendessem, eu beijava-tos muito. Minha 

Celeste, minha boa Amiga, minha Celeste, eu amo-te tanto, eu sou tanto o teu Jaime, o teu 

Jaime. Os remédios que tu tomas não podem ter feito mal aos olhos que tos não tinha dado 

então o Abel [Maria Dias Jordão]. Olha, Celeste, não estejas assim de óculos que te faz mal, 

não? Por que então o meu espírito tem pequenezas, hem? Ora dona Celeste vamos a falar nisto 

com todo o sossego e com todo o amor. Olha, Amiguinha, confesso-te que me faz uma grande 

impressão ver que por qualquer coisa que eu digo das pessoas que tu conheces, tu te zangas 

tanto, como se eu falasse do teu Papá ou eu sei [lá]. Enfim, eu e tu consideramo-nos como 

Marido e Mulher e falamos com a máxima franqueza de toda a gente. Por isso mesmo que um 

de nós fale da família do outro, pode dizer o que quiser que o outro não se escandaliza. 
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Causava-me pois impressão que tu tomasses tanto a peito a defesa das pessoas de quem eu 

falava e a quem eu dirigia qualquer dito - por brincadeira ou mesmo menos benévolo. Mais de 

uma vez te tenho dito, zangado, que tu não tens direito a escandalizares-te por a minha opinião 

a respeito de qualquer pessoa. Mas desta vez, com respeito ao Tavares, eu tinha feito umas 

observações perfeitamente cabidas, coisas que o teu mau génio, minha Celeste, e o arrière 

pensée que tu tens de que eu quero dizer mal do homem (coisa que mesmo se assim fosse não 

te devia inquietar) fizeram com que te zangasses por uma coisa que nada tinha para isso. Ora 

ouve - quando tu me disseste que o Tavares andava com o [José Maria de Almeida] Garrett no 

colégio, eu entendi que ele dissera também que era amigo dele, e disse o que era natural, isto 

é, que admirava nunca o ter visto com o Garrett nem nunca ter ouvido falar nele a pessoas que 

como o [Eça de] Queirós e o [António de Sousa] Canavarro andavam constantemente com o 

Garrett e que nem de nome conhecem o Tavares. Se tu em vez de te zangares, me tivesses dito: 

"Pois sim, meu Jaime mas eles andaram no colégio e depois cada um seguiu a sua vida" - O 

não se darem muito hoje não quer dizer que, com efeito, não tivessem sido condiscípulos. Se 

me dissesses isto eu achava isso perfeitamente sensato, e não pensava mais em tal, nem tinha 

de que me zangar. Ora tu disseste-me aquilo, mas disseste-mo irritada e essa irritação é que é 

fora de propósito, é que não tem jeito, é que é injusta e que me zanga a mim que também não 

tenho nenhum génio de cordeirinho. Quando eu te disse que me não parecia que o Tavares 

tivesse idade para ter sido condiscípulo do [José Cardoso] Vieira de Castro, que o foi do 

António [Batalha Reis] que tem mais de 30 anos e andou em Coimbra há muitos anos, disse 

muito bem. E foi uma observação que não tinha nada de zangada. Disse, é verdade, brin-

cadeiras. Oh! Senhores, pois um homem foi condiscípulo de toda a gente notável, porque não 

sei, porque é que numa carta que te escrevo eu não hei-de brincar com o Tavares ou gracejar a 

respeito dele. Tu zangaste quando devias ter-me, com toda a paz de espírito, dito o que eu não 

podia adivinhar: "Meu Jaime é que o Tavares foi aos 11 anos para Coimbra e esteve lá num 

colégio, etc" Eu tinha achado a explicação plausível e tinha ficado sem as dúvidas que tinha. 

Para nada disto era necessário ninguém zangar-se, creio eu. Pois não é isto assim? Olha 

Celeste, assevero-te que nunca a mais pequena sombra de ciúme tenho pelo Tavares. - 

Confesso-te que não simpatizo nada com ele, mas bem vês que a gente não tem culpa disto. É 

tu estares persuadida disso que te faz seres injusta comigo e zangares-te sem razão. Minha 

Celeste, acabaram-se as zangas. Eu faço as diligências para ser bom rapaz e zangar-me o 
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menos que possa e, quando me zango, é francamente. A rabugice de que dantes te queixavas 

desapareceu completamente, creio eu. É preciso que Você seja justa comigo e que veja que o 

meu maior empenho é que esteja feliz e que eu te faça a vida contente e alegre. 

Estejas muito amiguinha, sim? Eu amo-te tanto, tanto. Porque afinal não foram a casa 

das Teixeiras? Diz-mo. Vou-me deitar, sim Celeste? Coitadinha que dizes ao teu Jaime que 

não é justo que adormeça cada um de nós a horas diferentes. Tens razão. Verás que 

madrugador e que bom rapazinho que vais ter no teu Jaime. Minha Celeste, como nós éramos 

felizes no campo, como tu dizes. Beijei tanto a tua carta. Sou o teu Esposo, o teu Amante, o 

teu Jaime. 
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94           E4/58-2 (3) 

 

[Lisboa] 

[Maio 1870] 

 

Minha Celeste, chego agora do Largo de Quintela, é pouco mais de meia noite. Estava 

tudo fechado e escuro. A minha Celeste fez o que o seu Jaime lhe pediu, deitou-se cedo. Li 

agora o teu bilhete desta tarde. Eu te conto a história desse artigo da Revolução de Setembro 

que teve muita graça. Estava eu hoje na Biblioteca Pública onde estes dias, como te disse, já 

tenho ido ver umas coisas a um livro quando entrou o João de Deus. Vem ter comigo e diz-me 

que tinha hoje lido na Revolução um artigo e que lhe parecia ser um que ele há uns anos 

publicara num jornal de Coimbra. Pede-se o jornal que se chama o Conimbricense e, com 

efeito, lá se encontra em folhetim o artigo que vem na Revolução. Simplesmente no de João de 

Deus a heroína chama-se simplesmente Maria e no escrito do literato ladrão chama-se 

pretensiosamente Ermengarda. Ninguém me disse, comparei eu com os meus olhos, é a mesma 

coisa em tudo que é bom. Apenas tem uma ou outra palavra metida como para disfarçar. 

Como isto foi publicado há uns poucos de anos e num jornal pouco conhecido, o homenzinho 

entendeu que ninguém daria pelo roubo. Não se sabe quem é o pretendido autor - foi um 

escrito que o [José Cardoso] Vieira de Castro mandou para a Revolução, pedindo que o 

imprimissem por ser dum amigo dele, rapaz de muita habilidade. 

Vê tu quem quer que é (se é que não é o próprio Vieira, pedaço de asno capaz de tudo), 

que vocação que tem para se apropriar do alheio. Tem graça que tu me falasses nesse artigo 

exactamente quando eu, encontrando o João, soube isto. 

Eu estava já para te contar esta história. Mas porque me dizes tu que o leia, gostaste? 

Tem realmente coisas muito bonitas o que não admira, sendo do João de Deus. 

Minha Celeste, quando esta noite deixei de te ver muito contente por ter ouvido tu, da 

varanda, dizeres o meu nome, fui para casa das Enes. A Virgínia, coitadinha, está muito mal. 

Um fastio mortal, não há meio de a fazer comer coisa alguma - magríssima, com uma tosse 

nervosa que nada faz parar, fraquíssima, agoniada e duma magreza transparente. E tão triste 

aquela rapariga que era alegríssima, coitada, fez-me tanta pena! Ela manda-te muitas saudades 

- Perguntou-me ela e a Joaninha muito por ti. Chamaram-me ingrato - disseram-me que era 
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porque tu eras má que me pedias para eu não ir lá, que só assim se poderia explicar a minha 

ausência, sendo lá todos tão meus amigos e instando tanto para eu lá ir vê-los. 

Quiseram as duas Pequenas que eu lhes contasse se este ano tinha estado contigo 

muitas vezes no Passeio, o que eu esperava, se tu estavas melhor, se passavas bem. Eu, 

realmente, sou muito obrigado aquela família porque deveras são meus amigos. Estavam lá o 

[Joaquim Tomás] Lobo de Ávila e a mulher. Falei com o Lobo de Ávila que me esteve a expor 

um plano que tem de fazer o Campo Grande num passeio para carruagens como é o Prado em 

Madrid, fazendo um parque com bastante e bonito arvoredo. Da minha pretensão não falamos. 

Estavam lá também o Carlos [Lobo de Ávila] e o Caetano Luz que está cada vez mais surdo, 

não imaginas. Soube que a Mariquinhas [Luz] estava boa e as pequenas. Quando saí de lá vim 

ao Largo de Quintela, olhei muito para a tua janela, disse muito baixinho à minha Celeste que 

dormisse como um Anjinho e que pensasse no seu Esposo, e vim para casa. Minha Celeste, tu 

estás amiguinha do teu Jaime? Vi-te hoje tão pouco! Tu dizes que andaste por lojas, mas por 

que lojas? Eu corri tanto a Baixa onde costumavas ir sem te ver. Minha Celeste, eu amo-te 

tanto, tanto. Que felizes estivemos ontem até quase esta hora! Que linda a tua carta, que alma 

tão meiga e tão boa que eu tenho que é a minha Celeste. Minha Amiguinha, tem-me feito tão 

feliz a tua carta, tu dizes coisas tão bonitas ao teu Jaime! Ama-me muito, Amiguinha, minha 

Esposa abençoa o teu Jaime, o teu Amante, o teu Esposo, minha Santa Companheira, minha 

Celeste. Vou dizer ao teu retrato que te amo muito que sou bem, bem o teu Jaime. Amo-te 

muito, muito, sou o teu Esposo, o teu Jaime. 
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95          E4/59-2 (40) 

 

[Lisboa] 

[Maio 1870] 

 

Minha Celeste, minha Esposa, perdoa-me ter-te mandado a carta tão tarde e tu que 

estavas com tanto sono, quando eu vim para casa vinha tão zangado comigo mesmo. Eu que 

quero que te deites cedo, que durmas muito, que descanses agora mesmo muito, e afinal sou eu 

que te vou mandar uma carta a semelhantes horas. Perdoa-me. Devem estar por pouco a pôr-se 

a concurso os Consulados, devem. Eu há dias que tenho sido um grande mandrião. Vou agora 

estudar muito, eu, para estudar preciso de muito sossego de espírito. É um suplício para mim 

ter de estudar e pensar que tu estás enfrenesiada, que estás aflita, que choras, que estás doente, 

que não tratas da tua saúde que te vejo cada vez mais magra. Não posso, é que não posso 

estudar nada capazmente e começo a fazer tristíssimas figuras, começo a não ir onde tenho que 

falar. Vê tu, Celeste, estejas agora muito contente e muito sossegadinha para que o nosso 

futuro se aproxime, podendo eu também sossegado trabalhar para ele. Toma os remédios e, 

sobretudo, não te aflijas. Precisas agora viver muito sossegada, muito bem, para engordares, 

para teres mais saúde. Lembra-te que me prometeste chamar o Abel [Maria Dias Jordão] por 

sentires ainda, de vez em quando, dores da queda - queda dada há tantos meses. Oh minha 

Celeste, tu não queres que o teu Jaime amue e faça triste figura. Olha, eu inquieto pela tua 

saúde não posso pensar nada, nem fazer nada. Tu dizes que tinhas sempre alguma coisa que te 

apoquentasse, pois eu tenho constantemente esta ideia que me rala e entristece de que estás 

doente, magrinha e que não fazes caso do que eu te digo. E agora acabaram as tristezas, as 

aflições: vamos entrar num período de sossego em que eu quero ver a minha Celeste muito 

alegre e muito boa. Sabes? No outro dia o Vaz Preto disse, falando-se a meu respeito, que em 

Conselho de Ministros o Mendes Leal me propusera para deputado e que um dos ministros - 

não sei qual - dissera que eu não convinha ao Governo porque tinha ideias muito adiantadas. 

Parece-me que, finalmente, estarei livre de ser deputado e dos desgostos que daí me podiam 

vir. Não leias a Lélia Celeste. A Lélia é um dos primeiros romances da Georges Sand. 

Nenhuma senhora deve ler esse livro. Não há muito tempo que tu mesma mo dizias da Peau 

de Chagrin. "Não mo deixes ler se é feio, eu ficava depois com pena de mo teres deixado ler". 
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Ora a Lélia é bem pior do que a Peau de Chagrin. Tu não ficas triste de eu não to não deixar 

ler, não? Não tens romances que ler? Eu tos arranjo. Não ficas triste nem zangada, não? Que 

não venha isso agora perturbar o nosso sossego, o nosso amor, a nossa felicidade. Nós amamo-

nos tanto! Depois, como estamos longe um do outro, quando nos zangamos temos de sofrer 

muito porque não podemos fazer logo as pazes. Minha Celeste, não nos zanguemos, estejamos 

sempre muito amiguinhos. Tu sabes bem que te amo, mas que te amo muito, já vês que o que 

faço que te contrarie é porque não tenho outro remédio, é porque devo fazê-lo para ser um 

homem de bem. Minha Celeste, minha Esposa, tu estás muito Amiguinha do teu Jaime, sim? 

Anjinho, eu amo-te tanto, tanto. 

Quando é a Cerração da Velha? Vamo-nos encontrar no Clube outra vez? Tu vais estar 

assim de branco como estavas? Olha, não imaginas a felicidade imensa que me faz pensar 

nisto, pensar que te hei-de ver assim de branco, tão bonita como tu estavas ao pé de mim [a] 

olhares-me. Olha Celeste, tu não és assim uma beleza fria, podias ser muito bonita, mas 

inspirares assim uma adoração apenas. Mas a tua fisionomia se inspira adoração, inspira mais 

que tudo amor, mas um amor ardente, apaixonado, imenso. Olhar-te, ver os teus olhos, a tua 

fisionomia animada, cheia de vida e de alma. Olha só a pensar assim, sinto uma tão grande 

vontade de te abraçar para fugir contigo, levando-te muito apertada junto ao meu coração. 

Nem tu sabes, minha Celeste, nem tu sabes como és bonita, nem tu sabes como és formosa na 

acepção mais poderosa e apaixonada da palavra. Deixa-me beijar muito, muito o teu retrato - 

mas amo-te, eu amo-te muito, muito. Que felicidade pensar que ainda te hei-de ver assim de 

branco como estavas no Clube, que ainda te hei-de ter assim ao pé de mim, e que tu me hás-de 

dizer que me amas muito. Olha, Celeste, e havemos de valsar no fim, quando ninguém depois 

tornar a dançar. Minha Celeste, como eu te amo, diz-me, diz-me quando é a Cerração da 

Velha. Diz-me que tens gostado das minhas cartas, diz-me tudo que sentes ao lê-las. Eu sou 

tão feliz quando penso que sou causa da tua felicidade, de tu te considerares muito feliz. 

Minha Celeste minha Esposa, minha Amante amo-te, amo-te, amo-te muito. Estejas 

sossegadinha que nem leio com petroline nem deixo de tomar os remédios do Abel. Esta 

minha obediência aos desejos da Sr.ª D. Celeste deve fazer com que ela obedeça aos meus no 

que diz respeito à sua saúde, não é verdade? Eu gosto tanto quando tu elogias alguma coisa 

que eu faço. Se eu tudo, tudo que queria ser neste mundo era para ti, minha Celeste, e hás-de 

sim estar tão bonita, tão bonita no dia do nosso casamento. Olha Celeste, nós, nesse dia, 



 198 
 

quando sairmos da Igreja, vamos para nossa casa e ficamos muito tempo um ao pé do outro, a 

falarmos no nosso amor, a matarmos as nossas saudades, a dizermos muitas, muitas vezes que 

somos para sempre absolutamente um do outro, e não nos importamos nem fazemos caso de 

mais ninguém. A minha Celeste de branco, como eu gosto de te ver. Anjo, Anjo, minha 

Amante, Celeste, vês? Tu quando lês as minhas cartas chamas por mim, tonta de felicidade, e 

eu não vou logo, logo para ao pé de ti. Minha Esposa, eu quero ir para ao pé de ti - repetir-te 

mil vezes que te amo, dizer-te o que te digo nas minhas cartas para que tu, em vez de te 

encostares à cadeira, possas descansar a tua cabeça no meu peito e estarmos assim muito 

tempo a ver-nos, a amar-nos e eu a beijar-te os teus cabelos e a pedir-te que me digas que és 

feliz. É o meu ideal, a minha missão no Mundo, fazer-te feliz, feliz Celeste. Minha Celeste, 

minha Esposa. Olha, vês? Tenho abraçado tanto o teu retrato, tenho-o beijado tanto, tanto. 

Vou falar muito com ele e adormecer tendo-o sobre o coração. Minha Celeste, amo-te, amo-te 

tanto, abençoa[-me], diz-me que és muito feliz, sim? Sou para sempre teu, absolutamente teu 

Jaime. 

Bons dias Celeste, como passaste? Dormiste bem? Olha o dia está bonito. Era tão bom 

que saísses! Lembra-te que desde o Clube que nos não falamos e eu tenho tanto, tanto que 

dizer-te, sais sim? Que lindo dia de Primavera. Minha Celeste, vou já mandar-te esta carta, é 

tarde. Tenho hoje que ir ao Instituto Agrícola. Depois vou ver-te. Adeus, minha Celeste, amo-

te tanto. Tu és também muito minha Amiguinha, abençoa[-me]! Estás contente e feliz sim? 

Quem há mais feliz que nós? Nós que nos amamos tanto. Sou para sempre o teu Esposo, o teu 

Amante, o teu Jaime 
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96           E4/59-6 (7) 

 

[Lisboa] 

Maio? [1870] 

 

Minha Celeste, venho responder à tua carta. Como me fizeste aquele sinal dizendo-me 

com a cabeça que me fosse e fazendo com as mãos o sinal de ler, e como eu logo vi que te não 

falava estando tu só com a Amélia, mesmo para tu te não zangares dizendo que eu nunca faço 

o que me dizes, vim-me embora, fui à Biblioteca Nacional onde precisava ler uma coisa num 

livro que não tenho. Depois, fui a casa dum tio meu que eu sabia pelo António [Batalha Reis] 

que me queria falar. Esperei por ele até muito tarde, porque ele só tarde chegou a casa e foi 

depois que vim ver-te ao Grémio. Como o tal meu tio, quando chegou, foi logo jantar, jantei 

também enquanto o ouvia. Quando vim para casa ainda agora, estive a trabalhar e a escrever 

no meu relatório. Agora vou responder às tuas cartas. Tu nunca percebes o que eu quero dizer. 

Sabes porque é? É porque tu tendo já uma ideia não queres saber de mais nada, e não lês com 

atenção coisa nenhuma que te contradiga. Eu não quero que tu leias certos livros, mas não é 

porque tenha medo que tu faças as coisas más e feias que vêem nesses livros. Isso sei eu que 

não acontece. É claro. Vê se desta vez me percebes bem. Eu não quero que leias certos livros 

como não quereria que tu ouvisses conversas grosseiras ou inconvenientes. Só por uma 

questão de delicadeza, de sentimento. Enfim, minha querida Celeste, são razões que te 

parecem pouco claras, dizes tu: e finalmente porque o meu Jaime não quer. O que eu queria 

saber, e já te perguntei, é que ideias tenho eu que contradigam isto. O que eu que fique bem 

claro no teu espírito é que eu não tenho por modo algum medo de que quero o que tu lês te 

faça má, ou te leve a praticar alguma má acção. Isso sei eu perfeitamente que não. Custa-me 

muito, Celeste, o ver que tu fazes questão duma coisa que tu podes não compreender muito 

bem, mas que tu devias sentir e dizer: eu sinto que o Jaime tem razão. 

Agora o que tu vais, porque eu quero, é explicar-me claramente a seguinte frase: queres 

ver o mal onde o não há e és cego para o ver onde ele realmente existe. Olha, Celeste, eu quero 

que me expliques isto muito claramente, entendes-te? És muito injusta na tua carta em que 

dizes que eu não faço o que tu queres. Há muito tempo, há pelo menos um mês e meio ou dois 

meses que o mais tarde que eu me levanto é às 8 horas, levantando-me muitas vezes às 7 e 
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muitas às 6. Venho ver-te mais tarde porque sempre leio ou dou voltas que tenho a dar antes, 

almoço, etc., e porque não teria nada escrito para ti se mais cedo te mandasse a minha carta. 

Tenho lavado os olhos com aguardente de cana. 

És uma ingrata, é o que tu és. Eu não me dou intimamente com os Canet nem mesmo 

com o José Sáraga, e do modo porque me dou pouco me importa que estes sejam o que forem. 

Eu não trato por tu com o António Augusto, falo-lhe porque isso não significa nada, mas não 

me dou nada com ele. Sabia já uma história e mil outras, mil vezes piores ainda. 

Dizes muito bem a propósito do discurso do Jaime [Constantino] Moniz. Minha 

Celeste, tu não queres que o teu Jaime fale o contrário do que sente, pois não? Ainda que daí 

me venha prejuízo. Porque isso é indigno. 

Vamos, não te esqueças de responder ao que te pergunto nestas cartas. Abençoa-me. 

Sou o teu Jaime. 

Bons dias, Celeste, vou almoçar ao Alfeite onde devia ter ido ontem, depois ver-te, 

depois trabalhar. Estejas muito Amiga. Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 
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97          E4/59-1 

(11) 

 

[Lisboa] 

[Maio 1870] 

 

Minha Celeste, acabei agora de jantar, vou ver-te muito pouco porque quero que te 

deites cedo. Eu estou tão contente por o Doutor te ir ver. Sê minha amiga, ama-me mais do 

que até aqui me tens amado, sim? Eu amo-te tanto, tanto! Bem vês. Minha Celeste, como 

jantaste? Olha, vamos ter amanhã um dia muito bonito. Sais, sim? Aproveita o tempo em que 

cá estiver a Cleofe [Cinatti Costa] e estiverem dias bonitos para sairmos, sim? Minha Celeste, 

minha boa Amiga, minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto. Vai-te deitar e pensa no teu Jaime e 

fala muito ao retrato e sejas muito, muito Amiguinha. Lembra-te que tenho a tua promessa. 

Teu Esposo, teu Amante, teu, para sempre teu Jaime. 
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98          E4/57-12 (5) 

 

[Lisboa] 

[Maio 1870] 

 

Minha Celeste, minha Celeste estás sossegada, estejas feliz, pois se me amas tanto, 

tanto e se vês como te amo a ti! 

Olha Celeste, ouve bem isto. Nesta desgraçada história do Vieira de Castro tem um 

terrível crime. Ele casou e ela casou com ele contra vontade e dizendo-o. Desde esse momento 

esse homem não tinha direito algum sobre sua mulher. Este é o crime, por isto ele não tinha 

direito algum a matá-la. Eis o que lhe deve dar um tremendo e irreparável remorso. Estar 

forçada a casar com um homem que aborrecia, chega a ser desculpável. 

Falemos agora no que eu entendo um verdadeiro casamento como só o pode fazer um 

homem de bem e de honra. Quando um homem casa com uma mulher que o ama, que diz amá-

lo, que diz por ser muito sua vontade e felicidade - essa mulher é depositária do nome desse 

homem, da sua honra, da sua vida. Ninguém tem culpa de que lhe nasça um sentimento 

qualquer, mas pede a lealdade que ele se declare imediatamente, custe o que custar. Feito isto, 

também o marido não tem o menor direito sobre sua mulher. De então por diante, nada mais 

pode haver de comum entre os dois, mas qualquer deles andou dignamente. 

Quando às escondidas, falsamente, qualquer homem ou mulher engana o outro, fica o 

direito ao enganado, repito seja o homem ou a mulher, de destruir, de apunhalar, de cortar em 

bocados aquele que o enganou. Aqui tens a minha opinião. Uma coisa destas é que se não faz 

sem se adquirir a convicção, a certeza, não se faz por uma simples suspeita. Tanta 

infidelidade, porém, é uma carta ou mil cartas, ou mil entrevistas, como um simples namoro 

de olhar. 

Vê bem isto tudo que aqui te digo que é a minha convicção, as minhas ideias, a minha 

vida, o meu sangue. Já vês que sou da tua opinião completamente e, que sabendo que a mulher 

do [José Cardoso] Vieira de Castro andou com a maior hipocrisia, e como pior podia andar, 

digo que ela é desculpável e que o homem que casa com uma Senhora sabendo que ela não 

gosta dele, merece tudo e é, por esse facto, um homem sem honra. 
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Já sabes que eu, para os desgraçados, só tenho um sentimento: é o dó. Todavia 

confesso que o que me têm desde ontem contado, me tem enchido de repugnância pelo Vieira 

de Castro. Estive ontem no Governo Civil por causa de um passaporte para o Conde de 

Resende e um empregado disse que tinha visto o Vieira de Castro vestido de preto, 

rigorosamente vestido, com um lenço branco, com imensa água de colónia, muito sereno, 

muito sossegado, falando naturalmente. Vê que isto é horrível. Um dever terrível - mesmo 

quando se considera um, deve, quando se cumpre, deixar a alma de quem a tem, aniquilada. 

Isto não é coragem porque a coragem não põe de parte o sentimento, isto é crueza e selvajaria. 

O Antero diz que o conhece há vinte anos, sabe toda a vida, todas as qualidades, todo o génio 

daquele homem, tem a firme convicção que ele não fez o que fez nem por dignidade nem por 

paixão, que o fez porque é um homem que toda a sua vida aspirou ao que desse que falar, ao 

escândalo, ao éclat. Se assim é, é horrível e não há perdão para semelhante homem. Minha 

Celeste, já vês que o teu Jaime é da tua opinião. Perdoa-me, a tua carta veio mesmo causar 

uma excitação horrível. Já estou bem, minha Celeste. Tu amas-me tanto e eu sou tão feliz. 

Beijei tanto a tua carta, tanto, tanto. Amo-te muito, muito. Sou deveras o teu Esposo, o teu 

Jaime. Não te compares, minha Celeste. A minha Celeste é a minha Celeste, a minha Senhora, 

a minha Celeste é a minha honra, a minha dignidade, o meu nome, a minha vida e a minha 

Esposa sagrada, santa, pura, a minha Companheira, a minha felicidade que eu amo como 

ninguém pode amar mais. 

Minha Celeste, agora pensa muito no nosso amor e sejas muito, muito feliz. O teu 

Jaime não quer que a sua Celeste se aflija mais. Sou para sempre o teu, teu, só teu Jaime. 
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99           E4/57-5 (3) 

[Lisboa] 

[Maio 1870] 

 

Minha Celeste. Muito obrigada a teu Papá pela maçada que ele quer ter de nos aturar, 

mostrando-nos a sua obra em Belém. O meu Papá está bem - um pouco constipado, mas no 

mais, bem. O negócio meu ainda agora se não resolveu. Ele, agora, deixou as coisas 

preparadas e vai-se embora depois de amanhã, para depois voltar. Tenho todas as esperanças... 

Então tu estiveste a ver-me na minha casa? Quem lá estava era o Antero [de Quental], o 

Oliveira Martins, o [João] Lobo de Moura e o [Eça de] Queirós. Tu viste-nos melhor porque 

andávamos talvez pela casa, falando. Admira que tu me visses porque eu não cheguei à janela, 

que me lembre. Vê tu que podia ter-te encontrado porque, pouco depois das onze, quando o 

Lobo, o Martins e o Eça saíram, eu saí com eles e fui até uma confeitaria da Rua Larga de S. 

Roque comprarmos bacalhau para cozer, e voltei logo com eles para casa. Estava um vento 

enorme. Como eu tinha ficado contente de te ver e de te falar. 

Minha Celeste - gostaste muito de nos ver? Estava eu pensando na minha Celeste, e ela 

ali, tão perto de mim! Ora eu te explico o que é dizer tudo para mim, e o que deve sê-lo para ti. 

Tu sabes, minha Celeste, que um homem estuda tudo quanto há neste mundo, todos os bons e 

todos os maus lados da vida, todos os lados delicados e todos os lados grosseiros da 

existência, todas as virtudes e todos os vícios, todas as belezas e todas as hediondezas. Tudo 

isto um homem estuda, tudo isto um homem sabe! Com efeito, era necessário que um ente 

pudesse tomar conhecimento completo do mundo, sem que coisa alguma escapasse a essa 

observação - que é o homem. O homem pode, sem risco, mesmo para a sua alma, para a 

pureza dos seus sentimentos, quando tem uma forte alma e uma forte dignidade, atravessar a 

vida sem que lhe faça impressão o que estuda ou o que vem ferir os seus ouvidos. A mulher 

não pode facilmente, como o homem, isolar o sentimento da razão fria. Um homem, por mais 

entusiástico, por mais ardente, por mais apaixonado que seja, pode separar, perfeitamente, o 

sentimento, a paixão, da inteligência fria. A mulher, organização muito sensível, em que o 

sentimento e a paixão são tudo, ou quase tudo na alma, não pode assim, sem que sua 

delicadeza pelo menos sofra com isso, conhecer toda a existência no que ela tem de grosseiro, 

de vicioso, de mau. Aqui tens a razão porque eu, ou qualquer homem, deve ler tudo quanto há, 
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e uma senhora, digamos muito geralmente uma mulher, não deve ler senão certos livros - aqui 

tens porque a mulher só deve conhecer da vida a parte pura, bela, formosa, delicada. Um 

homem contempla, friamente, quando tem a alma que deve ter, como simples observador, o 

que a mulher verá mal pelo sentimento. 

Enfim, a conclusão é que tu vais aceitar, ainda que não seja para ti muito clara esta 

explicação - e vais aceitá-la porque é a opinião do teu Jaime que tem pensado muito nisto, e 

porque sabe muitas coisas. Como já te tenho dito, a mulher deve escolher no mundo um guia, 

um protector, um amigo, um companheiro, um outro eu, em quem deposite toda a confiança, a 

quem entregue a sua alma, em quem acredite plenamente nestas questões em que o seu 

Esposo, pelas mesmas razões, lhe não puder dar todos e claros os motivos. A conclusão, pois, 

é que o homem deve saber tudo que há no mundo, e que a mulher deve apenas aí conhecer o 

belo. Assim a mulher deve contar ao seu Esposo, dando-lhe a sua alma, todos os pensamentos 

que tiver, e o homem não pode claramente contar a sua Esposa tudo que pensar, porque muitas 

coisas entende e sabe que seriam inconvenientes, impróprias, grosseiras para uma Senhora. 

Mas assim como eu digo isto, também digo outra coisa. Uma coisa é pensar no que há no 

mundo como se pensa em tudo que se sabe - outra coisa é pensar em fazer alguma coisa boa 

ou má. Um homem não pode dizer a sua mulher tudo que pensa, mas deve dizer-lhe tudo que 

tem pensado fazer. - É aqui que a lealdade deve ser tão completa da parte do homem como da 

parte da mulher. É neste sentido que eu digo, que sempre te tenho dito tudo que penso fazer e 

nunca penso coisas que te não possa dizer. - Se alguma vez as pensasse julgava-me obrigado, 

pela mesma lealdade, a dizer-tas e havia de o fazer. Não é isto lealdade? Não é isto termos a 

certeza de possuir sempre as nossas almas? Não é isto sermos muito, muito, um do outro? Não 

está assim a Celeste sempre certa do que se passa na alma do seu Jaime? Minha Celeste, não é 

verdade que somos muito um do outro, que a Celeste confia tudo, tudo ao seu Jaime? Tens 

razão, tens, a respeito da missa por alma da mulher do [José Cardoso] Vieira de Castro, tens 

razão! Mas não foi natural que eu ouvindo o que ouvi dissesse aquilo? - Dou-te toda a licença 

para ires, quando quiseres ouvir missa por alma dela. Mas ouve, minha Celeste: então tu ainda 

és cristã e católica? Ainda crês que haja Céu e inferno e que a alma dela possa estar ou num ou 

noutro desses lugares? Tu sempre és!... Nunca se sabe, em matéria de religião, as tuas ideias. 

Vai, vai, se quiseres, mas não imagines que a alma exista quando o corpo está aniquilado. 

Ainda outra vez te peço perdão dos meus esquecimentos. 
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Eu, depois que te prometi, ainda me não esqueci de coisa nenhuma, mas é que 

realmente me não lembrava que me tivesses perguntado tudo o que me dizes. Agora, juro-te, 

vou responder. Olha, entendamo-nos bem. Há uma coisa que me zanga muito, mesmo muito 

contigo - é o tu dizeres que sabes que és ridícula perguntando-me essas coisas, e que eu que 

quero dizer-te que não te metas nisto, que aprendas a coser e a descascar ervilhas. A Celeste é 

uma má em dizer isto e se o fizesse, sendo a minha Esposa, e que estivesse ao pé de mim, eu 

dava-lhe um grande beliscão num braço, ainda que depois beijasse muito, muito o braço para 

que lhe não doesse. Tu não imaginas a minha felicidade quando te vejo assim perguntar-me 

isso com tanta inteligência, e pôr as tuas dúvidas, com tanta inteligência também. Gosto 

imenso porque tenho a felicidade de ver que a minha Companheira, a minha Mulher, a minha 

Esposa, há-de seguir com a sua inteligência todos os meus trabalhos, interessar-se em todos os 

estudos do seu Jaime, e que não haverá assim nada que não seja comum às nossas almas. Não 

é uma tão grande felicidade para ti de possuíres toda a alma, todo o pensamento do teu 

Esposo? Veres que os teus olhares, por assim dizer, vão até ao íntimo do espírito do teu 

Esposo, do teu Jaime que tu sabes o que o preocupa e o que cria a sua inteligência? E para 

mim é uma imensa ventura o dizer todas as minhas ideias, o explicar todos os meus trabalhos 

à minha Esposa, o ouvir a sua opinião, a opinião de uma mulher inteligente é sempre preciosa, 

minha Celeste, porque há lados delicados do sentimento, lados artísticos, que Vocês vêem 

melhor que nós. Sempre pensei em como eu adoraria a minha Esposa, como eu viveria 

profundamente feliz com ela, pensando nas mulheres de Victor Hugo, do Renan, do Michelet, 

do Quinet, de tantos outros grandes homens que não teriam sido tão grandes sem aqueles anjos 

inspiradores ao pé de si. Eu bem sei que não me pareço nada com estes. Era mesmo inútil 

dizê-lo, mas a felicidade duma Esposa muito amante e muito inteligente, nenhum a terá como 

eu. Minha Celeste, minha Esposa, como eu te amo e como tu mereces tanto que eu te adore! E 

deixa-me dizer já que a tua luta significa [?] e nunca talento - e aqui está porque eu disse que o 

tinhas. Vamos agora responder às tuas perguntas e tu, minha Celeste, como eu provavelmente 

não serei muitíssimo claro nas minhas explicações, pergunta, de novo, o que não entenderes, 

põe as tuas dúvidas até perceberes, sim? Não imaginas como eu gosto de ver as dúvidas tão 

inteligentes que tu me apresentas. Comecemos pela última pergunta que parece ser aquela a 

que dás maior importância. Em história só se dá verdadeiro crédito aos testemunhos de uma 

pessoa que viu, que presenciou, ou pelo menos que viveu no tempo a que se refere o que 
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escreveu. Já vês que isto é racional e que assim deve ser. Os Evangelistas foram, decerto, 

testemunhas. Mas não escreveram coisa alguma. Pelo menos ninguém sabe se escreveram. Os 

Evangelhos aparecem uns 3 séculos depois, escritos em grego e a língua dos Evangelistas e de 

Jesus devia ser o siríaco, enfim, o hebraico. Parece, pois, que os Evangelhos foram narrações 

que passaram durante os séculos de boca em boca, até se escreverem. Mas não, como vês, os 

Evangelistas. Mas como sabemos nós que os discípulos de Jesus existiam e existiu Jesus? Há 

escritores do tempo de Jesus, um romano, que fala sem importância nenhuma de Jesus. 

Naquele tempo havia inúmeras heresias por toda a Palestina, inúmeros Profetas que eram, uns 

apedrejados, outros crucificados, e outros pregavam pelas aldeias sem que ninguém se 

opusesse a isso. Assim, Jesus que nos aparece a nós tão distinto e tão saliente, naquele tempo 

era quase confundido com os seus, por assim dizer, colegas. É isto mesmo que se tira do 

Talmude e dos livros que os Judeus, por esse tempo, escreviam. Nestes, porém, vê-se detalhes 

sobre a família e vida de Jesus que destoam em muitos pontos dos Evangelistas e mostram a 

sua vida perfeitamente humana, desde a origem. O Cristianismo teria mesmo morrido, como 

tanta seita à nascença, se não fosse S. Paulo, um dos homens mais notáveis decerto que, com a 

sua corajosa pregação, veio espalhar a doutrina de Jesus à Grécia e Roma, isto no momento 

em que estas sociedades ansiavam por uma crença nova a que se abraçassem. Vês tu, Celeste: 

os Evangelhos atribuídos aos Evangelistas terão origem, talvez, em narrações deles, mas os 

que existem, os que nós temos, não foram escritos por eles. Os escritos, realmente 

contemporâneos, não falo já dos apaixonados como os Judeus, mas dos indiferentes, como os 

Romanos, não dão ao facto nem ao personagem uma grande importância. Três séculos depois 

é que tudo começa a tomar importância e é que a vida de Jesus começa a cercar-se de 

maravilhoso, é a isto que se chama formar-se a legenda. Uma legenda forma-se sempre de roda 

duma destas figuras, umas vezes porque realmente elas são notáveis e deslumbram todas as 

imaginações, outras vezes porque o tempo e o estado da sociedade lhes dá muita importância. 

Ainda neste século, quase em nossos dias, vimos formar-se uma verdadeira legenda com 

Napoleão primeiro. Os soldados não acreditavam que ele pudesse morrer. Quando, em Paris, 

disseram a um antigo granadeiro que Napoleão tinha morrido, o granadeiro fez uma cara 

irónica como de quem julga que o queriam enganar e respondeu: "Lui? Je le connait bien - il 

ne peut mourir..." Olha que isto era de boa fé. Na Alemanha havia uma verdadeira legenda no 

mesmo género. Eu traduzirei do alemão uma poesia em que isto se conta, para tu veres como 
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as legendas se formam sobre os indivíduos que excitaram as imaginações. Jesus, com efeito, se 

não se tornou muito saliente para os homens ou antes para a sociedade do seu tempo, tornou-

se muito para alguns homens que depois o pregaram por toda a parte, como S. Paulo. Minha 

Celeste, minha Amiguinha, põe todas as dúvidas ao teu Jaime, sim? Eu amo-te tanto, tanto! Tu 

dás-me licença que eu me vá deitar? Tu agora puseste-me neste costume - a culpa é tua. 

Amanhã respondo às outras perguntas - e a Celeste pergunta sempre tudo ao seu Jaime, sim? 

Amo-te tanto, tanto! E há quanto tempo nos não falamos? Sou o teu Amante, o teu Esposo, o 

teu Jaime. Beijei agora o teu retrato e vou adormecer abraçado a ele. Sou o teu Esposo, teu, 

teu, deveras teu Jaime. 

Bons dias, Celeste - não me levantei tarde. Vês que ainda não deixei de cumprir os teus 

desejos. Olha, eu hoje vou jantar com o Papá que janta com minha Avó muito cedo. Em sendo 

2 1/2 vou ver-te, mas ver-te só, porque antes das 3, janto. Depois de jantar escapo-me e venho 

ver-te até à noite - e se saíres, falo-te, sim? E à noite volto a acompanhar o Papá. Mando-te um 

Byron que eu cá tenho e que te dou, porque é uma edição boa para Senhoras. 

Amo-te muito, minha Celeste. Estejas contente, sim? Eu te arranjo o vira, deixa estar, 

para o tocares. 

Estejas contente, sim? Amo-te, amo-te muito. Sou o teu Esposo, o teu Amante, o teu 

Jaime. 
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100          E4/57-11 (7) 

[Lisboa] 

Maio? [1870] 

 

Minha Celeste, pareceste-me zangada comigo. Eu demorei-me porque de Belém fomos 

à Ajuda ver a galeria de quadros que eu nunca tinha visto. Chegamos lá muito a horas de a 

vermos e de eu estar em Lisboa às horas a que costumo ver-te, mas lá tivemos de esperar que 

aparecesse quem no-la mostrasse porque o guarda não estava lá. Por isso só pude vir à hora a 

que me viste subir a Rua do Alecrim com o Oliveira Martins. Estivemos com o Pai Cinatti. 

Que admiráveis desenhos, que admiráveis coisas, é um monumento esplêndido que teu Papá 

ali deixa. E que modo amável, franco com que eles nos tratou e mostrou tudo - e como aquela 

gente que o encontrava parecia mesmo ser amiga dele, era assim uma resposta em que se vê 

muita, muita afeição. O Oliveira Martins e o Antero [de Quental] vieram entusiasmados com o 

teu Papá como artista e como homem. É que teu Papá, ao mesmo tempo que infunde uma 

grande admiração pelo seu talento, inspira uma admiração, uma simpatia, uma estima imensas. 

E que alegria, que franqueza, parece que traz a alma no sorriso. Na Ajuda, vimos quadros de 

autores muito notáveis de que eu nunca tinha visto nenhum. Há um que representa a princesa 

Lamballe na revolução de 93, em França, sendo levada à guilhotina que é realmente muito 

bom. Um Cristo de Guido Reni é também muito bom e um outro quadro representando não sei 

que santa de Murillo. Pensei tanto, tanto em ti. Quando andava pelo convento, por aquelas 

obras admiráveis de teu Papá e quando via os quadros da Galeria e sentia tanta, tanta ideia, 

tanto sentimento que desejava dizer-te se te tivesse ali ao pé de mim, Minha Esposa, minha 

Celeste e o céu que admirável que estava e como eu queria ter-te ali junto a mim. 

Olha Celeste, mas conta tu ao teu Jaime, como passaste. Que fizeste? Estiveste muito 

aborrecida, minha Celeste? Pensaste muito, muito no teu Jaime, no teu Esposo? Não te mandei 

o meu jornal porque o não tinha. Quando o procurei tinha-o o Antero dado, vou ver se ainda 

hoje te arranjo um senão amanhã, sim? Minha Celeste, tu estás minha Amiguinha? Eu bem sei 

que estás assim enfrenesiada um pouco, mas eu peço muito, muito e a Celeste fica 

contentinha, sim? Eu amo-te tanto, tanto! Eu sou tanto, tanto o teu Jaime. Vais estar muito 

sossegada e muito amiga, sim? Teu Jaime 
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101           E4/58-3 (6) 

 

[Lisboa]  

1870? 

 

Minha Celeste, eu devia zangar-me contigo. Ora vê se isso tem jeito tu, por assim 

dizer, não dormires nada, deitares-te vestida sobre a cama e estares desassossegada toda a 

noite. O Jaime não quer isso. Eu sempre pensei que tu te terias deitado, mas realmente pensei 

em ir, ao menos, ver as tuas janelas antes de partir. 

Mas o Pimentel veio para minha casa, e depois de eu me vestir era já mais tarde que a 

hora que tínhamos combinado com o Papá, de modo que tive de ir logo para onde tínhamos 

ficado de nos reunirmos. Eu a pensar que a minha Celeste estaria então a dormir como um 

Anjinho e a sonhar com o seu Jaime. Minha Celeste, minha Esposa, minha Amante, tu amas 

muito, muito o teu Jaime? 

O que queres tu dizer na tua carta por não me amares como os outros amam, o que 

poderá ser causa de sermos menos felizes? Não percebi. Não é decerto a renovação de uma 

questão que já tivemos por que tu disseste-me numa carta o que era sensato que dissesses, e é 

que tu te confiavas ao teu Jaime, ao teu Esposo, ao teu outro eu, plena e completamente 

quando o teu Jaime te dissesse que qualquer coisa nesta vida era e devia ser. Uma senhora não 

discute nem tem opinião sobre muitas coisas. Escolhe para seu companheiro e para seu guia 

um homem de bem e um homem de honra e, quando esse homem lhe disser. "Minha Amiga, 

minha Esposa, tu não deves discutir isto, tu nem deves pensar nisto" ela confia plenamente no 

seu Marido que a quer sempre santa e virtuosa e boa. Há coisas em que o Jaime não discute 

com a sua Celeste e em que a Celeste deve ter e tem a certeza de que o Jaime há-de sempre 

fazer o que seja justo e bom. Há coisas sobre que tu, que me conheces e que me amas, que 

conheces o meu carácter e a minha alma não podes admitir que eu tenha opiniões que sejam 

um mal ou um crime. As que eu tiver são por força boas, aliás não as tinha, porque há pontos 

em que eu não admito que ninguém julgue que eu possa ter outras opiniões que não sejam as 

justas e as boas. As senhoras não podem discutir certos assuntos porque não têm nem devem 

ter o espírito preparado para isso com estudos que só um homem empreende. Uma senhora 

confia-se plenamente a seu marido e diz consigo:"Ele que tem estas opiniões é que são estas as 
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boas". Tu confias em mim, Celeste, pois não é verdade? Tu sabes que o teu Jaime te ama, que 

o teu Jaime te adora - tu não podes considerar o teu Jaime capaz duma acção má ou vil. É tão 

natural na mulher que se sente feliz por ouvir aquele que ama dizer quero, é tão natural que 

esta se confie aos cuidados, ao amor, à direcção do que escolheu para companheiro de toda a 

sua vida! É tão santo, é tão feliz decerto para ti que me amas o pensares que o teu Jaime é o 

guia natural que tens na vida - que através desse mundo que tu conheces menos do que eu, 

deves cegamente deixar-te conduzir pelo teu Jaime, pelo teu Esposo que tu sabes que é bom 

quanto deve ser um homem de bem, um homem honrado. Minha Celeste, pois não te dá 

felicidade isto? Pois não te dá felicidade confiares plenamente no teu Jaime todas as vezes que 

ele te disser: "Minha Celeste, você não discute isso, confia no Jaime e sabe que o que ele fizer 

é o que é justo e bom." Minha Amiguinha, fita os teus olhos nos meus, ama-me muito, 

atravessa assim a vida abraçado ao teu Esposo que não tem outro pensamento além do de te 

ver muito feliz, que todos os passos que dá, que todos os trabalhos que empreende são para te 

fazer muito feliz. 

Também eu te amo dum modo diferente do que ama a outra gente, porque te amo mais 

do que eles, porque te sou fiel, porque te hei-de ser sempre fiel - e os outros pela maior parte 

não o são. Minha Celeste, minha Esposa, minha Amiguinha, eu amo-te tanto, tanto. Minha 

Celeste, minha Mulherzinha, vamos para Inglaterra? Você tem a pedir-me perdão de ter dito 

assim com pena ou com medo: "Vais ver a Lucy [Pring] outra vez?" A Celeste sabe que o 

Jaime é seu, só seu para sempre, e que podia passar a sua vida a ver a Lucy ou fosse quem 

fosse que o amor pela sua Celeste seria cada vez maior e que seria sempre, sempre completa e 

absolutamente da sua Celeste. Pensei tanto, tanto em ti. Não pude escrever-te, não. Fui num 

trem com o António [Batalha Reis], o Papá e o Pimentel. Quando cheguei lá, eles foram ver a 

quinta, a granja que não é em Sintra, mas coisa de duas léguas arredada e eu montei num 

cavalo e o director noutro, e fomos a um Pinhal que eu precisava ver para arranjar que me 

dêem a carta ou diploma dum Curso de Engenharia Florestal que eu estudei no Instituto depois 

do de Agronomia. Andamos por lá a ver o Pinhal e voltamos passadas 2 horas sem nos termos 

apeado, nem termos parado sequer. Quando chegamos, metemo-nos no trem e partimos. Que 

bonito cavalo, ou antes, que bonita égua em que eu fui ao Pinhal. Era uma égua árabe chamada 

Fátima, muito fina, muito bonita, muito calma, um lindo animal. Olha, Celeste, se nós formos 

para um bom consulado em Inglaterra havemos de ter 2 cavalos, um para ti muito mansinho, 
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para darmos ambos muitos passeios às tardes e nas manhãs bonitas, ambos a cavalo e a 

conversarmos muito amiguinhos, vê que bom! Pensei tanto nisto durante o caminho! Quando 

vim para Lisboa, vim na almofada da frente. Estava uma noite linda, linda. Há muitos bocados 

de charneca com alguns pinheiros e coberta de mato. Não imaginas o efeito que produz a lua 

assim sobre o mato e sobre os pinheiros esguios que pareciam erguidos em adoração para o 

luar. Mas é um quadro tão triste, tão triste! Eu tive tantas saudades tuas - pensei tanto, tanto na 

minha Celeste, na minha Esposa, na minha Amiguinha, na minha boa Amante - Minha Santa, 

minha Amiguinha, como eu amo tanto, tanto a minha Menina, a minha Celeste, a minha santa 

Companheira. Coitadinha, e tu estavas com saudades do teu Jaime? Minha Celeste, tu vais 

dormir muito bem, sim? Coitadinha, a minha Celeste que dormiu tão pouco à espera do seu 

Jaime. Eu amo-te tanto, tanto! Então tu gostas muito que o teu Jaime seja deputado e que fale 

nas Cortes? Coitadinha. Olha vou-me deitar já - estou com tanto sono e cansado. Há já muito 

tempo que não montava a cavalo e a Fátima era tão brincalhona que estou assim cansado. 

Adeus Amiguinha, abençoa o teu Jaime. 

Bons dias Celeste, como estás? Hoje é 3ª feira. Tenho tantas saudades tuas! Olha, vou-

me vestir e vou ver-te já porque tenho muitas saudades. Depois volto para casa trabalhar que 

tenho tanto, tanto que fazer que até me faz confusão. Ama-me muito, pensa muito no teu 

Amante, no teu Esposo, no teu, sempre teu Jaime. 
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102          E4/ 59-2 (14) 

 

[Lisboa] 

Junho? [1870] 

 

Minha Celeste, vês? Bem fiz eu em te ter mandado a minha carta. É tarde. Havia duas 

coisas a fazer: discutir um ofício mandado pelo Saldanha para que a Associação dissesse o que 

ela julga de mais utilidade para a Agricultura no que o Governo pode fazer, e havia o meu 

projecto de ensino agrícola. Só se discutiu o primeiro assunto e acabou muito tarde. Eu falei 

muito, estou cansado. Saí de lá com uma fome imensa, fui tomar chocolate. Minha Celeste, tu 

como estás? Olha, não estejas assim desesperada e aflita. Tu não imaginas a aflição em que eu 

estou. Porque eu tenho todas as esperanças que em 4 ou 5 meses, o muito, casemos, mas bem 

vês que tudo pode falhar e tu parece que entendes que se desta vez falham os nossos planos 

que nunca casamos. Pois isto não é absurdo? Oh Jesus! Pois toda a gente antes de conseguir 

alguma coisa luta, luta muito. Eu preciso de coragem para não desanimar porque isto, afinal, 

acontece a todos, o ver obstáculos sucederem-se aos outros até que, afinal, se vence. Ora, mas 

preciso ter ânimo por ti e por mim, e para resistir ao desânimo que me dão as tuas cartas. Meu 

Deus, mas como há-de isto ser - as coisas que eu julgo prováveis podem falhar, podem, e aí 

ficas tu dizendo que preferes matar-te que viveres assim. Minha Celeste, tem ânimo. Sejas tu a 

primeira a dar ânimo e esperança ao teu Jaime! Pois porque havemos nós de desanimar? Não 

deves tu ser a primeira a dar esperanças ao teu Jaime? Pois tu não vês que quem luta com 

constância consegue sempre alguma coisa? Não sejas assim. Olha, eu tenho toda a esperança 

de seja por um modo, ou seja por outro, nos casarmos dentro de 4 ou 5 meses. Mas se não 

puder ser, é motivo isso para desanimarmos? Eu então vendo-te desanimada, sem esperança, 

escrevendo-me assim, perco todo o ânimo para trabalhar, para pensar no que devo fazer. Tem 

ânimo, confia no teu Jaime, minha Celeste. O que eu dizia era que tinha dentro em pouco 

muito dinheiro. A Revista Agrícola, por uma nova combinação passa a ser da Associação de 

Agricultura, pagando a Associação os artigos a quem os escrever. Como eu sei que se dirigirão 

a mim, deve isso, dentro de um ou dois meses, render-me os seus 20 mil reis por mês. Já vez 

que, seja qual for a nossa situação, estes 20 mil reis nos fazem por mês uma grande conta. 

Com uns 500$000 que em menos de um ano eu recebo pelo livro de Agricultura que o 
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Pimenta me comprou, já vês, que dentro em pouco teremos dinheiro que decerto nos servirá 

para a nossa casa. Minha Celeste, vês? Não estejas assim desanimada - eu amo-te tanto, tanto 

e sou tanto o teu Jaime! Olha, Celeste, sabes? O Papá vem segunda-feira a Lisboa. Assim não 

sei quando sairei de cá. Tu não vais para Colares nem 3ª nem 5ª e a Amélia espera por ti? Não 

vais só, não? Minha Celeste, quem eu no outro dia te disse que tinha passado, era o duque de 

Saldanha. Mando-te o Fausto mas tu deixa-mo acabar de ler. Eu tenho tido tanto que fazer. 

Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, sou tanto o teu Esposo, o teu, sempre o teu Jaime. 

Minha Celeste, tu amas-me muito, sim? Abençoa-me, é tarde bastante, vou-me deitar. Sou teu, 

teu, deveras teu Esposo, o teu Amante, o teu Jaime. 

Bons dias Celeste, como estás? Dormi imenso de manhã, mas de noite acordei agitado 

e tive mais sonhos. Creio que é tarde, perdoa-me. Vou mandar-te esta carta e depois ver-te. Tu 

estás, minha Amiga? Como está a Ester [Cinatti]? Coitadinha! Dá-lhe muitas saudades 

minhas, sim? Tenho tanta pena dela. Estejas muito contente, sim? Tem esperança no teu 

Esposo, no teu Amante, no teu só teu Jaime. 
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103          E4/57-13 (7) 

 

[Lisboa] 

1870? 

 

Minha Celeste, como tu me disseste que ias à janela sem a abrires, fui ao Largo para 

que tu me visses assobiando para me despedir. Minha Celeste, o teu Jaime tem tantas saudades 

tuas. Tenho estado a trabalhar. Eu penso sempre muito em ti, Celeste, Mas quando estou a 

trabalhar, quer dizer quando estou a escrever, a ler, quer dizer a executar algum dos meus 

planos, quando estou assim a escutar as minhas ideias, penso imenso em ti, imenso, minha 

Celeste - é que as minhas ideias prendem-se assim umas às outras quando eu trabalho agora no 

meu relatório, penso que poderei fazer uma obra sobre o estado, a fisionomia, o carácter 

agrícola de Portugal como outros homens cujos livros me cercam têm feito para outros, e até 

dando a isso um carácter mais elevado que eles não deram. Depois, penso que poderei realizar 

uma ideia que tenho de escrever um livro sobre a sociedade portuguesa, o seu carácter, o seu 

espírito, as suas tendências, a sua capacidade de inteligência - a alma da sociedade portuguesa. 

Depois, chegado a esta ideia, penso que para isso será preciso não só estudar o que há sobre a 

história deste povo, mas desvendar o que não está ainda estudado e que não vem nos livros, 

que isso será uma verdadeira criação e que me parece que eu a poderei fazer, e que então terei 

realizado um trabalho notável. Isto é um exemplo, Celeste. Não vás tu agora perguntar-me 

quando eu realizo este plano, e não me vais dizer que eu não faço nada do que planeio. A 

maior parte dos meus planos requerem, antes de se começarem a realizar, dez ou mais anos de 

estudo. Isto é um exemplo para te provar que começando eu a trabalhar, passo de uma ideia 

para todas as minhas ideias e penso que eu serei bem feliz de as realizar por ti, para ti, sob os 

teus olhos, feliz quando a consciência me disser que fiz alguma coisa de bom. Orgulhoso 

quando te vir feliz pelo meu trabalho. Feliz quando eu puder, trabalhando junto a ti, falando-te 

do que realizo, puder mostrar-te uma alma não de todo pobre, poder dizer-te: "Olha, minha 

Celeste, nem toda a gente pensaria assim, nem todos teriam todas estas ideias - e o teu Jaime é 

teu, só teu, o teu Jaime ama-te muito, o teu Jaime vive e pensa para ti". Depois, minha Celeste, 

penso, quando trabalho, que esses meus trabalhos ou me darão dinheiro ou me renderão nome 
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e consideração, que qualquer destas coisas ou aproxima o nosso casamento ou melhora a nossa 

situação. 

Aqui tens como eu, quando trabalho, penso tanto, tanto em ti, como o teu retrato 

preside sempre, como agora, ao meu trabalho e como eu mil vezes largo a pena, ou afasto o 

livro para o cobrir de beijos e para lhe dizer, abraçando-o que te amo muito, muito que tu és a 

minha vida, tudo para mim. 

Minha Celeste, tu nunca percebes bem que as minhas ideias, os meus planos são mil 

motivos, por ora, de estudo apenas porque, minha Celeste, em vista do que eu preciso saber, 

sou um ignorantão. Já se vê que mesmo em absoluto não sei nada. Por isso não me chames 

cabeça no ar, criança, etc. Deus me livre se eu não tivesse senão uma ideia e que a fosse 

realizar sem pensar em mais nada. O que é natural na imaginação da gente, é produzir con-

stantemente ideias, projectos, planos, etc, sem que, o que também é natural, se realizem de 

repente todos. Minha Celeste, o que é verdade é que eu te amo muito, muito e quanto mais 

escuto, por assim dizer, o que me diz o meu espírito, a minha vida interior, mais tu, minha 

Celeste e o amor que te tenho, me aparecem, minha boa Esposa. Minha Celeste, eu amo-te 

tanto, tanto, tanto e penso com tantas saudades no nosso futuro, minha Celeste, porque quando 

eu largo tudo para amarrotar com os meus beijos e os meus abraços o teu retrato, seria bem, 

bem feliz de te ver em lugar deste, minha Amante, e depois continuar o meu estudo sob a 

bênção meiga e carinhosa do teu olhar. Minha Amante, eu amo-te tanto, tanto, olha às vezes 

não posso, não posso fazer mais nada do que pensar que te queria aqui ao pé de mim, parece 

uma febre, minha Esposa. Minha Celeste, o teu Jaime é sim teu, mas custa-lhe deveras a viver 

assim separado de ti. Minha Celeste, sou teu, isso sim que sou teu deveras e só teu. A Cleofe 

foi hoje para Colares? Tu deste-lhe saudades minhas? Agora quando nos falaremos, Celeste? 

Diz-me tu, amanhã, vais para casa da Beatriz ver a procissão dos Passos? Lembro-te que nos 

vimos aí uma das próximas vezes que eu te namorei? Minha Celeste, adeus vou-me deitar. Eu 

estou melhor, mesmo propriamente da constipação estou bom. Mas tenho tosse e tenho assim, 

quando respiro, um ruído no peito, parece-me que tenho uma ligeira bronquite que me 

incomoda a respiração e me cansa por isso quando ando depressa ou quando subo. Isto não 

vale nada. Minha Celeste, eu amo-te muito, muito. Sou tanto o teu Jaime. 

Minha Celeste, o teu Jaime ama-te muito, muito. Sejas muito contentinha. Tenhamos 

esperança, eu quero casar muito, muito breve. 
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Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 

Bons dias Celeste, olha, é cedo, vou a casa do António [Batalha Reis], depois mando-te 

esta carta. Sou o teu Jaime. 
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104           E4/57-6 (6) 

 

[Lisboa] 

1870? 

 

Minha Celeste, tenho muitas, muitas saudades tuas. Minha Celeste, minha Esposa, que 

te vi hoje tão pouco, tão pouco. Tenho estado com o meu Pai. Esperei-o em casa de minha 

Irmã e jantei com ele lá, depois tive que estar a conversar com ele até agora. Mas confesso-te 

que estava com tantas saudades tuas, tantas, tantas. Vê que pouco nos vemos hoje. Olha, mas 

eu fui tão feliz, tão contente ao ver abraçar a minha carta e o Jornal onde elogiavam o teu 

Jaime! Santinha, como ela se ria, como ela parecia tão feliz. Coitadinha, minha Celeste, minha 

Amiga, minha Amante! Foi bonita a minha carta, foi? Minha Esposa, tu tiveste hoje muitas 

saudades do teu Jaime, tiveste? Bem vês que eu não podia, depois de estar meia hora com ele, 

deixá-lo logo. Mas olha, estou triste, estou, vês? Hoje que eu era tão feliz porque tu estavas 

muito, muito meiga e muito Amiga do teu Jaime e eu vendo que o meu amor te faz feliz, dava-

me isso uma felicidade tamanha! Minha Celeste, vê lá - se tu mostras o Arquivo [Rural] a 

alguém nunca mais te mando nada. Vê lá. Minha Celeste, Anjo. Diz ao teu Jaime que lhe hás-

de beijar as mãos, e que ele será muito, muito feliz quando vires o teu Jaime com uma imensa 

felicidade de ver que a sua Celeste o beijou. 

Quando tu dizes isto nas tuas cartas, se sonhasses a alegria, a felicidade que eu sinto! 

Minha Celeste, tu escreveste ao teu Jaime uma cartinha muito bonita? Escreveste? Anjinho, 

meu Anjo. O Jaime merece que a sua Celeste lhe escreva uma carta muito bonita. Coitadinha 

da minha Menina, como eu gosto dela, como eu a amo. Santa, minha Esposa. Vem à janela 

dizer ao teu Jaime que o amas muito. Como te tens tu sentido? Diz-me, sim? Olha, vês, tu 

entristeces com as notas do Fausto - mas o que têm essas notas de mais ou que te faça triste? 

Dizes, sim? Eu te mandarei o resto do Fausto, na parte em que tu o podes ler, que é quase 

todo. Mas tenho, assim, pouca vontade, afinal, de to mandar porque me custa saber, Celeste, 

custa-me que o que eu pensei ou imaginei te entristeça, vês? 

Minha Celeste, o Grémio alugou hoje a casa do conde de Farrobo para onde se vai 

mudar. Vê, minha Amiguinha que bom. Poderei ver-te durante muito tempo, estando sentado 

atrás de uma janela, sem que da rua ninguém me veja. Olha, de dia, não está quase ninguém no 
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Grémio. Eu ás vezes venho por cá ler e estou só. Poderei, assim, ver-te muito. Minha Celeste, 

minha Amante, Amiguinha, Esposa, eu amo tanto, tanto, a minha Menina, a minha Celeste. 

Diz ao teu Jaime que o amas muito, que estás muito feliz com o teu amor. Eu sou muito teu, 

sou sempre o teu Marido, o teu Esposo, o teu Jaime. 
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105           E4/59-2 (3) 

[Lisboa] 

1870? 

 

Minha Celeste, vês como o teu Jaime esteve trabalhando hoje mesmo sob as vistas da 

sua Celeste? Minha boa Amiga, minha Celeste, eu o que te dizia é que abençoasses tu o meu 

trabalho, que eu estaria tão feliz, tão feliz! Tu não imaginas a imensa felicidade que me dás de 

dizeres nas tuas cartas que és minha, bem minha. Também eu sou teu, completamente teu, teu 

para sempre. Minha Celeste, é tão bom estudar assim como eu estive hoje, e vinham-me ideias 

que me pareceram tão boas. Eu, sábado, vou abrir as tais prelecções à Associação de 

Agricultura – eu te direi sobre que vou falar e as ideias que hoje me vieram. Minha Celeste, 

olha, eu hoje fui para casa quando te acabei de ver, estive ainda a ler lá para verificar se eram 

ou não como eu pensava umas coisas, de modo que só muito tarde jantei. Por isso te escrevo 

também tarde e pouco. Amanhã respondo à tua carta a que tenho muito que dizer. O que já te 

digo é que deveras, deveras e do fundo da alma que a verdade é esta, e quando eu te disser o 

contrário, diz-me que minto: eu preferia ver-te morta, a ver-te, a supor-te amando outro 

homem. O que é verdade é que eu sinto bem, bem, que te amo imenso, que sou teu para 

sempre. Minha Celeste, amas-me muito, sim? Olha, Celeste, diz-me que és feliz com o meu 

amor. Tens passado bem? Tens gostado de ver o teu Jaime assim a estudar, abençoado por ti? 

Eu amo-te tanto. Deita-te cedo e estejas muito contentinha. Até amanhã. Amo-te tanto. Pois 

sim, mas ninguém está no Clube que se ame como nós nos amamos e que seja um do outro 

como nós somos. Minha Celeste, minha Mulher, sou teu, para sempre o teu Jaime. 
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106           E4/59-2 (7) 

 

[Lisboa] 

[Julho 1870] 

 

Minha Celeste, escrevo-te agora. Quando acabei da Associação era tarde, fui comer 

alguma coisa que ainda não o tinha feito, fui ao Largo e fiquei contente de ver as tuas janelas 

fechadas e vim para casa. Não podia comigo, deitei-me e dormi duas horas. Perdoa-me o 

escrever-te pouco, mas eu precisava por força dormir alguma coisa. Amo-te muito, muito. 

Sejas muito minha Amiguinha, sim? Eu amo tanto, tanto a minha Celeste, minha Esposa, 

tenho beijado a tua carta, que cartinha tão bonita. Estejas muito sossegadinha, pensa e cuida 

muito na tua saúde. Minha boa Celeste, perdoa-me escrever-te pouco, sim? Amo-te, amo-te 

muito. Vou ver-te, vou despedir-me de ti. Tu és um Anjo, e és a minha felicidade, sim. Amo-

te, amo-te muito, muito, sou para sempre o teu Jaime. 

Mando-te do Turcifal o resto do Fausto. Mando-te agora para leres a Judia do Pinheiro 

Chagas, que eu trouxe para ler pelo caminho. 

Dorme hoje de dia, sim? Pensa no teu Esposo, no teu Jaime muito, muito, no teu 

Marido, no teu Jaime. Adeus Celeste, amo-te, amo-te muito. 
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107           E4/59-2 (9) 

 

[Lisboa] 

[10? Julho 1870] 

 

Já vejo que vamos passar um admirável último dia. A tua carta teve coisas que são 

fáceis de dizer mas muito difíceis de esquecer. Entre outras, dizes que é sina tua fazeres-me a 

mim infeliz se fizeres a tua vontade, e se fizeres a minha vontade que, segundo tu dizes, é 

sempre contrária à tua, tens de ser infeliz. 

Já vês que me deve custar a esquecer esta amabilidade que me dizes poucas horas antes 

de nos separarmos, isto é, que hás-de ser infeliz comigo. 

Sabes que eu quero que vás para Colares. Para que precisas tu [de] dinheiro? Para a ida 

e volta na diligência e mesmo mais, decerto te dá o Papá. É então melhor não ir, não apanhar o 

ar que tanto bem te devia fazer? 

E aqui estou eu vendo que não vais para Colares, que não tomas os remédios, que não 

podes melhorar. 

Vejo pela tua carta que a palavra quero te faz raiva. Houve tempo em que me dirias o 

contrário. Sou teu, bem teu Jaime. 

Celeste, minha Celeste, tem piedade de mim. Pois tu dizes-me coisas como as que me 

disseste, e então hoje? - Pois tu terminas a carta que me escreves no último dia que eu estou 

em Lisboa, dizendo-me que te faço raiva? 

Eu não me queixo já de falta de amor, que é evidente, eu queixo-me de falta de 

caridade. 

Como eu te amo, como eu pensava passar este dia a escrever-te muito meigo, e que dia 

eu vou passar. Adeus Celeste, faz o que quiseres. Sou para sempre teu Jaime. 
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108           E4/59-2 (4) 

 

[Lisboa] 

[10? Julho 1870] 

 

Minha Celeste, perdoa-me o que houver de mau e de zangado na minha carta. Mas, 

realmente, eu no dia de hoje, tinha direito a mais meiguices. Sejas muito Amiguinha, e 

passamos o dia de hoje como dois verdadeiros Amantes, e como dois verdadeiros Noivos. Mas 

não há meio de fazer com que vás para Colares? Pensa bem nisto e procura todos os meios de 

o conseguires, mas sem por modo nenhum te enfrenesiares. Mando-te o novo retrato, vê se 

achas bem, e diz-me se queres que os mande tirar em fundo claro que talvez fique melhor. 

Podes já ficar com uma dessas provas, enquanto te não mando um a valer. 

Não imaginas a felicidade que me dá pensar que tu trazes sempre numa medalha 

contigo o meu retrato. Amo-te, amo-te muito, sou o teu Esposo o teu Jaime. 

Basta que me mandes esta noite uma das provas que te mando. 

Amo-te, amo-te muito. Vou ao Grémio ver-te, teu Amante, teu Esposo, teu Jaime. 
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109           E4/57-8 (2) 

 

[Lisboa] 

1870? 

 

Minha Celeste, estás tão triste! Tenho estado na janela até agora. E o [Eça de] Queirós 

ao pé de mim a falar sem que pela maior parte eu o ouvisse. Enquanto pude ver-te estive assim 

procurando saciar-me no pouco tempo que tive para ver-te [sic] da tua fisionomia. Depois 

contentei-me, à proporção que o dia baixava, de ver o teu vulto, ultimamente quase que só a 

tua sombra na varanda. Minha Celeste o teu Jaime tem tantas saudades tuas, tantas, tantas! O 

que eu te dizia ainda agora e te repito é que quero que me escrevas tudo que pensares e 

sentires, bem ou mal sem que te impeça de o fazer o medo de me afligires porque eu quero ter 

toda a minha Celeste, toda a sua alma e quero que quando aflita desabafes sempre com o teu 

Jaime. É claro que quero também, mesmo para teu bem que, quanto possível, estejas contente, 

feliz e muito minha Amiga. 

Olha, Celeste, eu o muito é vir no Domingo chegando aqui ao meio dia. Olha Celeste, 

eu amanhã parto às sete horas. Já que te queres incomodar, em sendo 6 1/2 eu venho ao Largo 

despedir-me de ti. Agora parto mais tarde, não é como dantes e não é preciso nenhuma 

madrugada. Minha Celeste, eu tenho tantas saudades tuas! Estava-me agora esta tarde assim 

serena, a luz que desaparecia, aquelas andorinhas que viram o começo do nosso amor, a 

esvoaçarem e eu a pensar que amanhã por esta hora estava sem te ver. Tudo isto me entristecia 

tenta, tanto, minha Celeste, tudo isto me fazia tantas saudades. 

Minha boa Amiguinha, minha Celeste, eu amo-te muito, muito, tu és uma parte 

importantíssima da minha vida, tu és a minha vida, eu não podia viver sem a minha Esposa, 

sem a minha Celeste. Minha Esposa, minha Amiga, eu amo-te tanto, tanto, tanto! Minha 

Celeste, pensa sempre muito, muito no teu Jaime, pensa no teu Esposo e pensa para assim 

dizer de rijo para mim, nas tuas cartas. Minha Celeste, eu tinha razão no que hoje te disse, não 

é verdade? Fico tão contente, tão contente quando vejo que tu concordas com o que eu te digo! 

Minha Celeste, amanhã, por estas horas, estou eu com tantas saudades tuas decerto, sentado ao 

pé da Mamã a conversar com ela que me vai fazer mil perguntas sobre o como tinha passado, 

como é a minha casa, o que é que eu costumo comer, enfim tudo. Ela, coitadinha, não me vê 
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há tanto tempo! Pois sim, Celeste, eu gosto de ver a Mamã, mas tenho muita pena, muita de te 

deixar, tenho-a já imensa e ainda agora aqui estou. Olha Celeste, eu estou certo sim, que meus 

Pais hão de gostar muito, muito de ti. Minha Mãe há-de gostar muito da sua nova Filha, mas 

parece-me que o Papá que ainda gosta mais de ti. Olha, Celeste, a Comissão e ainda hoje não 

apresentou nada, mas não pode demorar-se. Minha Celeste, adeus, abençoa o teu Jaime - até 

amanhã. Sejas muito boa rapariga na minha ausência, sim? Eu amo-te tanto, tanto, tanto! Vou 

ainda comprar umas coisas. Abençoa o teu Jaime que te ama muito, muito, muito, até às 6 e 

1/2. Sou o teu Esposo, o teu Jaime 
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110         E4/ 57-15 (2) 

 

[Turcifal] 

[11 Julho 1870] 

 

Minha Celeste, cheguei há horas. O Papá estava bem mas a Mamã tem andado muito 

nervosa, não dormia havia três noites, tinha-se deitado quando eu cheguei. Levantou-se, 

abraçou-me a chorar e beijou-me muito contente. Achou-me muito magro, disse que eu longe 

dela que emagrecia sempre, e que isso era por não ter quem cuidasse bem de mim. Ela é que 

está magra e velha, a Mãezinha, coitada. Estive a conversar com eles, e agora, a pretexto de 

me vir lavar, fechei-me no meu quarto e estou a escrever-te. Minha Celeste, como estás tu? 

Olha, Celeste, tu não podes imaginar mesmo pela tua, a tristeza que eu tenho. Que sossego, 

que solidão. Agora ouve-se só um moinho que parece um lamento, sinto assim uma vontade 

muito dolorosa de chorar, mas assim dum chorar em que se deixam correr as lágrimas em 

silêncio. Minha Celestinha, tu amas-me? Diz-mo, diz-mo nas tuas cartas de amanhã que me 

amas muito, que pensas muito em mim e sobretudo falemos muito do nosso futuro, sim? Eu, 

no presente, tenho tantas saudades e tanta tristeza. 

Quando há bocado eu cheguei aqui ao quarto e fui para a janela, parecia que me senti 

esfriar, imobilizar, assim o abatimento de quem julgue ter morrido para o mundo. Até aqui, no 

caminho, o barulho da carruagem, depois as vozes do Papá e da Mamã tinham-me entretido 

para assim dizer, atordoado. Mas quando cheguei ao meu quarto é que senti bem esta solidão - 

e aquele moinho tão monótono, tão triste, parece assim uma voz cansada, dolorosa que conta 

uma história vagarosamente. Pois vê tu, minha Celeste, (e por isto te peço que falemos muito 

do nosso futuro) - pensando que estaria aqui com isto tudo, mas contigo, mas vendo-te já mim, 

senti como se deveriam transformar todas estas impressões. Com a minha Celeste ao pé de 

mim, não concebo eu maior felicidade do que esta mesma solidão e este silêncio, amo-te 

muito, ouvir-te dizeres-me que me amas muito e ninguém o poder ouvir, e este sossego e estas 

árvores e tudo isto, olha Celeste, é um Paraíso! Eu amo-te, minha Celeste, minha boa Amiga, 

minha Esposa, meu Anjo, eu sou tão teu, tão teu. Minha Amiguinha, nós não podemos passar, 

viver um sem o outro, não é verdade minha Mulher? Minha Celeste, a estas horas estás 

dormindo muito sossegadinha como me prometeste, pois não? Vê lá. Tu foste má, foste! 
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Combinaste comigo deitares-te e afinal passaste a noite a esperar-me. - É verdade que apesar 

da combinação tu bem sabias que o teu Jaime não saía de Lisboa sem ao menos ir ver as tuas 

janelas. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto. Olha, eu queria escrever-te e mandar-te a carta 

esta manhã. - Mas era tarde e não via assim galego para isso. Eu tinha ficado tão feliz com a 

tua carta, tanto, tanto. Vês? Vou ficar até amanhã sem carta tua. Olha vou ler as tuas cartas 

passadas, vou beijar muito os olhos do retrato da minha Celeste e pedir-lhes que me falem 

muito do nosso amor. Verás, mesmo que não arranjemos o consulado, como casamos cedo e 

nos fazemos lavradores. O Papá e a Mamã estão tão contentes de me verem cá. O que não 

farão eles para me terem sempre a pequena distância. Minha Celeste, minha boa Amiga, minha 

Esposa, eu amo-te, amo-te tanto, tanto. Minha Celeste sejas deveras, deveras minha, minha. 

Celeste, vamos casar-nos, vamos iluminar com a nossa felicidade estes sítios que me parecem, 

sem ti, tão tristes. Olha, a Mamã veio agora bater à porta do meu quarto perguntar-me se eu 

queria dormir antes de jantar, mas que o não fizesse de janela aberta. Como eu lhe disse que 

não, ela disse-me que me queria ver, que não estivesse eu aqui metido. Vou deitar esta carta no 

correio. Minha Celeste, até logo. Até que possa, venho logo, logo escrever-te e contar-te todos 

os meus pensamentos. Tu estás muito feliz, sim? E muito, muito Amiguinha do teu Jaime? 

Minha Esposa ama muito, muito o teu Jaime. Amanhã vou ter uma carta muito, muito bonita, 

pois não? Minha Celeste eu adoro-te, eu amo-te muito, estou tão triste, tão triste! Minha 

Esposa, eu sou tanto, tanto da minha Celeste, abençoa-me, até logo. Se estiveres constipada 

por teres vindo ver-me esta manhã, toma um xarope e todo o cuidado, sim? Não me faças estar 

aqui em cuidado. Sou o teu Amante, o teu Esposo, o teu Jaime. 
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111          E4/57-15 (3) 

 

[Turcifal] 

3ª feira, 12 Julho 70 

 

Minha Celeste depois que te mandei a minha carta, li umas páginas da História de 

Portugal do Herculano enquanto me deitavam água numa tina para eu tomar banho. - Depois 

do banho fui jantar. A Mamã mandou vir à sobremesa, para mim, umas laranjas pequeninas, 

doces, metidas na calda e muito boas. Estivemos a conversar sobre as laranjas. Pedi-lhe para 

me ensinar a fazer os doces de laranja que ela faz. Explicou-me, mas não fiquei sabendo nada, 

hei-de perguntar-lho outra vez e escrever e mandar-te. Depois de jantar vim eu e o Papá até ao 

fim do lugar para o Norte, onde se está a reedificar uma casa comprada há pouco tempo pelo 

Papá e aforada ao Santos agora. A casa vai ser a morada de minha Irmã e da família dela, 

cultivando uma quinta que tem pegada. O Papá andou-me a mostrar a casa que me parece ficar 

muito feia, depois foi dar umas ordens e eu estou agora sentado numa pedra a escrever-te. 

Minha Celeste, vês? Para aqui vem a Adelina [Reis Santos] além abaixo, vê-se daqui, é o 

Carvalhal, uma aldeia onde o meu Pai tem outra quinta e onde há uma casa que habita o 

António [Batalho Reis] quando cá está. Nós é que não temos ainda aqui lugar, mas havemos 

de tê-lo muito breve. Minha Celeste, minha Esposa, minha boa Amiga, eu amo-te tanto, tanto, 

eu tenho tantas saudades tuas. Olha, para o lado para onde nós havemos de ir, é muito bonito, 

muito arborizado, mais pitoresco que para aqui. São as horas a que eu costumava estar a ver-te 

no Grémio. É sol posto, minha Celeste - eu bem sentia quando anteontem via o sol posto com 

tanta tristeza que havia de ver este bem triste, bem triste. Minha Celeste, minha Celeste, o teu 

Jaime não pode estar assim tão triste sem ti. 

Olha, donde eu estou, vê-se uma serra alta, corrida quase sem ondulações, sem árvores, 

tão só e tão triste. Como isto tudo me parecia bonito se tu aqui estivesses, minha Esposa, 

minha boa Amiga - eu amo-te tanto, tanto minha Celeste, eu amo-te tanto, minha Amiguinha, 

eu sou o teu Jaime, o teu Esposo. 

Vou ter com o Papá. Tu estarás agora aí a pensar muito no teu Jaime? Amo-te, amo-te, 

amo-te muito. Sou o teu Jaime. 
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Minha Celeste, vim para casa sem o Papá que ainda ficou a ver as obras e a falar com 

um homem. Eu vim para casa a assobiar uma polca que eu, ultimamente, assobiava e 

cantarolava muito em Lisboa, e a pensar em Lisboa e em ti que a essas horas estava eu a ver-te 

já indistintamente da janela do Grémio, mas que ainda via a tua figura. Para vir para casa 

tenho de atravessar um largo muito grande em frente ou antes, ao lado da Igreja onde agora 

fazem eiras e onde uns homens e duas mulheres batiam no trigo para o debulharem, depois 

uma rua comprida, tudo sem ninguém excepto a eira, tudo silencioso. Sabes que o Almanaque 

anunciava para hoje um eclipse da lua. Efectivamente, aparecia muito brilhante, assim como 

que afogueada, e afinal começou a escurecer, a escurecer e agora está completamente escura. 

Cheguei a casa e dei com as três criadas cá de casa a uma janela, pasmadas do sucesso, 

expliquei-lhes o que era e elas olharam-me com uns olhos muito abertos, espantadas. Eu então 

fui buscar o Almanaque e deixei-as aterradas de como os homens tinham sabido, anos antes, o 

que havia hoje de suceder no céu. Fui então ler na História de Portugal para a sala, para ao pé 

da Mamã que bordava e do Papá que lia o Jornal do Comércio. O Papá, com os jornais, é 

muito bom tipo. Ele lê-os todos do princípio ao fim, desde o título até à indicação da 

litografia, mas anda sempre dois meses atrasado. De modo que às vezes fala, com grande 

novidade, em coisas muito velhas. 

Agora acabei de tomar chá e de comer uns bolos feitos em casa como uns que uma vez 

te mandei pelo Aquiles [Cinatti] - lembras-te - a primeira vez depois do nosso namoro que eu 

fui daqui? 

Minha Celeste, estou só, tratei logo de te escrever. Minha boa Amiga, eu amo-te tanto, 

tanto, eu amo tanto a minha Menina, a minha Celeste, a minha Esposa, a minha adorada 

Celeste. Amo-te, amo-te, amo-te tanto. Eu queria ser já, já o teu Esposo, minha Celeste. 

Tiveste esta tarde muitas saudades do teu Jaime, tiveste? Minha Celeste sou o teu Esposo, o 

teu Jaime. Amo-te, amo-te muito 
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112          E4/59-4 (3) 

Turcifal 

4ª feira, 13 Julho [1870] 

 

Minha Celeste, só agora te posso escrever. Fui a Torres Vedras, voltei já de noite. 

Quando cheguei a casa, o Papá disse-me que ele estava muito quente, alguma coisa 

constipado, que fosse eu buscar a Mamã que tinha ido passar a noite a casa das tais senhoras 

que de manhã cá tinham estado. Fui lá, joguei com as tais senhoras e com a Mamã, ganhei 25 

reis e vim para casa por uma linda noite de luar que está. Vim para o meu quarto e estou a 

escrever-te agora. São 11 e meia no meu relógio. Minha Celeste tenho tido tantas, tantas 

saudades tuas. 

Não imaginas que tristeza de tarde. Minha Celeste, eu fui a cavalo a Torres. Tinha 

acabado de jantar, fui a passo devagar e fui pela estrada velha. A estrada velha, mais curta que 

a nova, é formada de bocados de uma antiga calçada, talvez do tempo dos romanos, pelo 

menos de dois ou três séculos, e de carreiros. Há bocados em que por a calçada estar muito 

má, se têm feito carreiros por entre o mato. Sai-se do Turcifal pelo Norte e começa-se a subir 

uma serra, chamada a Serra da Vila, a princípio cultivada, mas depois charneca cheia de tojo, 

de mato com carreiros pelo centro. À direita fica o Carvalhal onde o Papá tem uma quinta cujo 

muro branco vem terminar esta charneca e onde o António [Batalha Reis] tem uma casa onde 

vive quando cá está – à esquerda fica o campo, uma planície cultivada, para o fim com casas, 

umas ribeiras com choupos esguios e salgueiros aqui e ali, depois, no horizonte, serras, montes 

com casais espalhados, depois outras serras que vão para os lados de Mafra. Para ir para 

Torres sobe-se a Serra da Vila e torna a descer-se para o outro lado, anda-se um pouco mais 

numa planície e, no fim, está Torres. Os antigos assim é que faziam estradas em linha recta, 

ainda que houvessem de passar por serras. Do alto desta vê-se até muito longe e corre um 

vento cheio de perfumes das flores do mato e da charneca muito bom. Eu pensei tanto, tanto 

na minha Celeste, que lhe havia de fazer tanto bem respirar este ar tão bom, tão bom para os 

teus pulmões. Fui pensando muito em ti, deixando o cavalo ir devagar, tudo muito só, sem se 

ver ninguém, o campo por aqui com poucas árvores, o sol já a declinar, tudo muito, muito 

triste. Quando desci a serra para o outro lado, vi apenas uma rapariga encostada a um muro 

que me olhou com uns olhos muito espantados e que ficou imóvel a olhar, como se não visse, 
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e não encontrei mais ninguém até Torres. A descida da Serra é pitoresca. Dum lado, só terras 

cultivadas, mas do outro tem uns penhascos de granito grandes num alto onde andam sempre 

corvos muito negros a esvoaçar. Estive em Torres Vedras a falar sobre a minha casa de Sta. 

Cruz que arranjei já para este mês, para começar a tomar banhos quanto antes. Ouvi uns 

políticos da terra falarem sobre a próxima guerra, e depois montei a cavalo e saí a galope da 

vila, era quase noite. Voltei pela estrada nova mais comprida. 

Mas eu parecia-me [sic] tão triste por aqueles descampados, de lá até ao Turcifal são 

uns 7 ou 8 quilómetros, légua e meia aproximadamente, não se encontra uma casa. Vim de 

noite por aí fora, pensando em ti, no nosso futuro, muitas vezes a galope, outras vezes 

deixando as rédeas no pescoço do cavalo e tirando o teu retrato do peito para o beijar e 

pensando, esquecido de tudo, na minha Amiguinha, na minha Esposa. Tenho estado a ver o 

teu retrato. Tu não vais entristecer-te com a minha carta, não? Perdoas-me? Eu amo-te, amo-te 

muito. Abençoa-me Celeste, sim? Bem vês que eu posso ser mau, injusto, mas amo-te, amo-

te, amo-te muito, sou o teu, bem o teu Jaime. 
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113          E4/59-2 (17) 

 

[Turcifal] 

[Julho 1870] 

 

Minha Celeste, venho de ter uma muito desagradável discussão com o Papá a respeito 

do António [Batalha Reis], coitado, numa questão de dinheiro dele com o Santos. Muito, 

muito, é mil vezes desagradável esta questão. 

Tu doente, aflita, enfrenesiada, escrevendo-me como me escreves agora, todos os teus 

assim, a Ester [Cinatti] nesse estado, os meus negócios como vão, eu aqui longe de ti. Agora 

isto com o Papá. Não me falta nada, nada, tenho tudo. Adeus Celeste, adeus, sou o teu Jaime. 

Minha Celeste perdoa-me se te vou importunar com as minhas lamentações pessoais. Basta o 

que tu aí tens. Perdoas? Não pensemos nisto. Pensemos em ti, minha Celeste. Vais-me perdoar 

o que eu te tenho enfrenesiado e desgostado, sim? Olha, Celeste, mas tem tu alguma paciência 

comigo, vês? Porque senão eu, com medo que qualquer coisa que eu sinta te pode enfrenesiar, 

não to digo, vês, e isto custa-me muito, eu sou tão teu, e quero tanto dar-te a minha alma. 

Olha, eu hei-de agora que tu não podes discutir sem ficares muito nervosa que estás doente, 

evitar sempre tudo o que possa enfrenesiar-te, tudo que eu imagino que possa enfrenesiar-te. 

Mas bem vês, às vezes, sem querer, há uma maladresse involuntária, uma opinião, uma 

palavra, é para isto que eu quero a tua paciência, o teu perdão. Olha, Celeste, eu não tenho 

culpa das minhas opiniões e depois tu pensa uma coisa, é que eu não tenho tempo, nem sei 

bem dizer o que sinto - pensa que quando estivermos juntos, quando eu te puder explicar bem 

as minhas ideias, tu hás-de talvez ver que há na alma do teu Jaime mais alguma coisa do que 

tu aí queres ver quando estás zangada, nervosa e doente. Não é verdade que me perdoaste? 

Olha, Celeste, o que eu quero é que já não posso consolar-te dos males que aí te afligem, ao 

menos não os aumente eu com as minhas cartas. Minha Celeste que me dirá amanhã a tua 

carta? Como estarás tu? Como estará a Ester [Cinatti], coitadinha? Minha Celeste, que tarde e 

que começo de noite eu tive. Minha Esposa, eu quero só pensar em ti, no nosso futuro, vê que 

martírio! Eu pensar em que te daria a quietação, o sossego ao menos tirando-te daí já, e sem o 

poder fazer. Minha Celeste, minha Esposa, eu amo-te muito. Tenhas tu paciência também para 
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o teu Jaime, sim? Adeus Celeste, vou-me deitar. Que carta terei eu amanhã? Abençoa-me. Sou 

o teu Esposo, o teu Amante, o teu Jaime. 
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114          E4/57-14 (9) 

 

[Turcifal] 

[Julho 1870] 

 

Minha Celeste, como a minha Menina está fraquinha - fazes todas as cautelas que o 

Abel [Maria Dias Jordão] te diz, sim? Olha, Celeste, acabei agora de ler a tua carta. Minha 

Celeste, eu nem te peço mais perdão para te não recordar como eu tenho sido mau contigo, 

como eu tenho sido mesmo mau. É por isto que eu não peço mais perdão à minha Esposa, 

porque, realmente, o devia fazer. Minha Celeste, eu quero que me escrevas pouco, mesmo 

pouco, sim, minha Menina? Sim, minha boa Amiguinha. Escreve-me pouco, não te importes 

mesmo com as perguntas que eu te faço sobre a tua saúde. Escreve-me pouco. Tu, coitadinha, 

estás sentadinha ou deitada que é melhor, e vais agora ler as cartas do teu Jaime, minha boa 

Amiguinha, minha boa Celeste, vais ouvir, conversar com o teu Jaime. Olha Celeste, é como 

se eu estivesse ao pé de ti, e tu estando assim fraquinha, ias de braço dado comigo, ainda era 

melhor assim, levando-te eu abraçada pela cintura e tu com um dos teus braços em roda do 

meu pescoço, levando-te eu assim, muito devagarinho e com todo o cuidado até à tua caminha 

e fazendo-te deitar sobre esta. Depois colocava-te alguma coisa ligeira sobre os pés que não 

fosse cair, mas que os abafasse um pouco e sentava-me junto da cabeceira, tomava as tuas 

mãos, afagava-as muito devagar e estava a conversar assim em voz pouco alta, sem consentir 

que tu me respondesses para te não cansar. Imagina assim, minha Celeste, que esta carta são as 

minhas palavras, que eu estou ao pé de ti. Minha Esposa, minha Noiva, minha Amante, pois 

sim, ele a falar a verdade, para que tu estejas assim em casa, muito sossegada, e que não 

tenhas mesmo motivos para te inquietares, é muito melhor que eu esteja cá - porque nem 

apanhas ar frio e sol que te faria mal para me ver nem, como dizes, te enfrenesias por me não 

poderes falar. Mas logo que estejas melhorzinha eu vou logo, logo a Lisboa ver a minha 

Celeste. E tu escreves-me muito pouco, sim, porque então, de contrário, era inconveniente 

para ti eu estar aqui. Olha, minha Celeste, quando eu te vi tão bonita na janela, não era por me 

parecer teres febre, não - não tinhas a cara nada corada, estavas assim pálida mesmo, muito 

pálida, mas o cabelo desalinhado em volta do teu rosto estava-te tão bem. Minha Celeste, 

minha boa Amiga, minha Celeste, coitadinha, tenhas muita paciência, muitos cuidados, confia 
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a tua saúde ao Dr. Abel e verás como vais melhorar. Coitadinha da minha Noivazinha, da 

minha Menina, da minha boa Celeste. Olha Celeste, assim como se eu realmente estivesse ao 

pé de ti, havia de parar de falar para te não cansar e de estar assim a olhar para ti a amar-te 

muito, sem querer que tu fizesses movimento nenhum, também quero que tu não leias as 

minhas cartas de uma vez - vê lá. Descansa um bocadinho, minha Anjinha, minha Esposa. 

Olha, minha Amiga, e tudo quanto o Abel disser a Menina faz, sim? Coitadinha do meu 

Anjinho, da minha Celeste, eu amo tanto, tanto, amo esta Esposa, a minha Mulherzinha! 

Coitadinha dela, minha Celeste, minha boa Amiga, minha Esposa, minha Mulherzinha, amo-

te, amo-te muito. Dá-te muita felicidade, minha Amiga, pensares no teu Jaime que te ama 

tanto, tanto - dá-te isso muita felicidade? Estejas muito, muito feliz, minha boa Esposa, minha 

adorada Celeste, eu amo-te tanto. 

Dizes-me tu, minha Amiguinha, que te faz efeito de que eu e o Eça [de Queirós], sendo 

amigos, não devíamos ir ao mesmo concurso? Tens razão. Fui eu o primeiro a falar nesses 

concursos ainda em tempos em que o Mendes Leal era ministro. Falei nisso e disse mesmo 

com toda a franqueza de amigo ao Eça o que o Mendes Leal dissera a meu Pai, e disse-lhe que 

ia a concurso. O Eça disse-me que também ia. Depois soube pelo conde de Resende que o Eça 

fora falar ao Mendes Leal sem me dizer nada a mim. Não achei isto bonito, mas não lhe disse 

nada. Eu já sei o que são os Amigos. - O que há a fazer neste mundo é tratar com todos e dar à 

palavra Amigo o valor de conhecido. A felicidade, a suprema felicidade, é ter uma Celeste 

realmente Amiga. Minha Esposa, porque assim pode-se odiar o mundo se preciso, porque a 

gente tem a sua Esposa, a sua Amante, a sua única e verdadeira Amiga, não é verdade? Por 

isso eu agora trato de arranjar o lugar à custa de todos os empenhos e sem dizer nada aos meus 

Amigos. 

Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto. Coitadinha da minha Amiga. Não, minha 

Celestinha, tu não poderás ir para a Baía fraquinha, nem eu queria que fosses sem os médicos 

dizerem que sim, apesar de que se à Virgínia [Enes] lhe fazia talvez mal lá o clima, devia 

fazer-te muito bem, como faz às pessoas que sofrem do peito. Mas olha, em eu tendo o lugar, é 

fácil arranjar licença e dinheiro para casarmos e não irmos sem tu estares fortezinha e até antes 

para te fortificares completamente, vamos fazer uma viagem pela Europa. Minha Celeste, 

minha Esposa, minha Amante, minha boa Amiga, eu amo-te tanto, tanto, eu sou tanto o teu 

Jaime. Minha Celeste, meu Anjo, minha boa Amiga, minha Celeste, tu amas muito o teu 
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Menino? Coitadinha, ama sim. Olha, Celeste, pensa muito no nosso futuro, na nossa 

felicidade. - Eu estive ontem à tarde sentado debaixo daquelas árvores a pensar tanto em ti! 

Quando tu aqui estiveres comigo - olha para ir para aquele arvoredo que é assim na inclinação 

da serra é preciso subir por uns caminhos maus. Eu pensei tanto quando nós ali formos, o teu 

Jaime a amparar-te para tu subires, a levar-te ao colo mesmo, e a Celeste abraçando-se ao seu 

Jaime, para não cair e firmando-te numa das minhas mãos para não escorregares nas folhas 

secas. Depois sentamo-nos sobre elas a ouvir o ramalhar e os rouxinóis que há tantos aqui com 

umas notas graves tão sonoras, tão bonitas, tão bonitas e ao longe um canto excêntrico, 

original, não imaginas, que é o das pegas. Deve ser tanta, tanta felicidade dizer a uma Esposa, 

a uma Amante que se ama muito, muito quando só há estas vozes e estes cantos! Minha 

Celeste, minha Celeste, minha boa Amiguinha, minha Esposa, pensa muito, muito nisto. E 

depois, se tu chegares à rampa do arvoredo cansadinha, eu juntava muitas folhas no chão, 

sentava-me e tu deitavas-te sobre elas a descansar com a tua cabecinha deitada nos meus 

joelhos, e eu deixava-te assim estar muito sossegadinha e baixava a cabeça para te beijar os 

teus cabelos e para te dizer muita, muita vez que te amava que te amo muito, muito. Minha 

Celeste, sentes-te bem agora que estás lendo esta carta? Que estás ouvindo os pensamentos 

constantes do teu Jaime? Minha Celeste, e sentes-te muito feliz? Eu amo-te tanto, tanto! 

Quanta felicidade não preciso eu dar-te para merecer o perdão do meu génio! Eu amo-te tanto, 

tanto! Por modo nenhum trabalhes agora, não? Vê lá! Era um disparate. 

Minha Celeste, como o Jaime ama a sua Menina, a sua Mulherzinha. E tu, que estás tão 

fraquinha, minha Menina. Dá cá as tuas mãos assim, não faças nem movimentos que eu quero 

estar muito devagar a afagá-las, a beijá-las e a conversar contigo com uma voz muito baixa. 

Minha Celeste, tu no meio da tua doença, és feliz de pensar no meu amor, pois não? No amor 

do teu Jaime, do teu Marido. Minha boa Amiga, minha Santa Companheira, coitadinha como 

eu te amo, como eu amo a minha Esposa. Olha, estou a pensar tanto, tanto, tanto em ti, minha 

Celeste. Eu sou tão teu, tão teu, como se estivesse assim como eu quero imaginar ao pé de ti 

com a minha vida, com a minha felicidade suspensa do teu olhar e do teu sorriso. E o Pai 

Cinatti que tem tantos, tantos cuidados com a sua Filhinha com a sua Celeste, como eu sou 

amigo dele! Minha Celeste, eu amo-te, eu amo-te tanto. Minha boa Amiga, minha Celeste eu 

amo-te tanto, tanto. Tu estás contentinha, sim? É preciso que a Celeste esteja muito, muito 

contente, muito sossegada, que não haja nada, nada que a aflija, minha Celeste, minha boa 
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Amiga, amo-te, amo-te tanto, tanto. Olha Celeste, o Papá quis que eu fosse à adega dar-lhe lá 

uns conselhos sobre uns vinhos. Só agora pude voltar a escrever-te. Como estarás tu? Como 

terás passado a tarde de ontem, esta noite e o dia de hoje? Não me escrevas senão algumas 

linhas, vê lá. Minha Celeste, minha Esposa, o teu Jaime ama-te tanto, tanto. Olha Celeste, nem 

na carta de ontem, nem nesta te mando flores porque cheiram a podre e podiam fazer-te mal - 

tu que estás assim fraquinha. Minha Celeste, minha boa Amiguinha, eu amo-te tanto, tanto, eu 

sou tanto o teu Esposo, o teu Amante. Vou deitar esta carta no correio. Estejas muito 

contentinha, sim? Eu amo-te tanto! Bem vês que o teu Jaime ama muito, muito a sua Celeste, 

a sua Esposa. Minha Amiga, vais estar muito sossegadinha, sim? Eu amo tanto a minha 

Amiguinha, a minha boa Celeste. Olha Amiguinha, leste esta carta aos bocadinhos, sim? Eu 

adoro-te, minha Celeste, eu sou o teu Marido, o teu Companheiro, o teu Jaime. Estejas 

sossegadinha, sim? Minha Celeste, venho-me despedir de ti, vou deitar esta carta no correio. 

Minha Esposa, eu amo-te, amo-te tanto, tanto, tanto. Sou para sempre o teu Jaime como tu és a 

minha Celeste, a minha felicidade. Não estou eu ao pé de ti? Se a tua doença se prolongar, vou 

pedir-te, sim? Eu queria tanto, sou o teu Noivo, o teu Amante, o teu Jaime. Amo-te, amo-te, 

amo-te muito, muito. Teu Jaime. 
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115          E4/57-15 (7) 

 

[Turcifal] 

[Julho 1870] 

 

Minha Celeste, minha Amiguinha como estarás tu? Como terás passado o dia, se já 

estarás mais animadinha, menos abatida. O Abel [Maria Dias Jordão] não fala em saíres de 

Lisboa? Olha, minha Celeste sobretudo o que o Abel te disser para tomares que te dê força, 

tomas e fazes tudo, sim? Minha Celeste, eu estou com tanto cuidado em ti. Olha Celeste, uma 

das razões porque eu não vou já a Lisboa é porque eu indo, tu farias tolices por força. Em 

primeiro lugar tinhas uma grande comoção no estado de fraqueza e de sensibilidade em que 

deves estar; depois, para me veres, podia fazer-te mal e enfim eram motivos de frenesim não 

me falares e motivo para te fazer mal quando eu saísse de Lisboa. Mas custa-me tanto, tanto, 

ter só uma vez por dia notícias tuas, custa-me tanto, tanto. Minha Celeste olha quando fui 

deitar a carta que te escrevera no correio eram exactamente 4 horas. Depois fui tomar um 

banho de chuva porque tenho andado mal da cabeça, nervoso, inquieto e dormi esta noite mal, 

com maus sonhos, é verdade que sobretudo inquieto porque fosse manhã e 9 horas - tudo isto 

me tem agitado. Fui tomar assim um banho de chuva e fez-me melhor e vou talvez hoje dormir 

bem. Depois fui jantar - depois fui a casa da Adelina [Reis Santos] com o Antero [de Quental] 

e depois fomos para uma charneca que há para o lado de Torres Vedras. Deitamo-nos no chão 

e vimos ali pôr o sol, calados, cada um a viajar pelos seus pensamentos, eu pensando em ti, 

minha Celeste, minha Esposa. Tu não sabes como é triste um pôr do sol assim na charneca, 

com uns montes escalvados e nus e depois um vale com árvores e homens muito pequenos ao 

longe, a caminharem, e ainda sons de flauta e o tinir do guizo de alguma ovelha - depois mais 

nada, um grande silêncio, parece que se ouvem vozes dos nossos pensamentos, das nossas 

recordações, das nossas saudades, parece que ouvia o teu nome, minha Celeste - e sobre tudo 

isto o céu a tornar-se vermelho e depois a empalidecer e a luz a retirar-se, a diminuir. 

Minha Celeste, que saudades, como pensei em ti, que saudade, que tristeza. Minha 

Celeste, se então pensavas tu também no teu Jaime, sentiste que ele te chamava com toda a 

força do seu amor e da sua saudade? Minha Celeste, tanto, tanto pensei em ti! E ali naquele 

sítio triste, como em tantos outros sítios tristes, bastava que, ao pé de mim, estivesse a minha 
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Esposa, a minha Celeste, para tudo ser a mais admirável cena feliz silenciosa, sem ninguém 

que a visse, sem vozes que se misturassem a uma imensa felicidade de duas almas 

confundidas. Minha Celeste, vês como o teu Marido pensa em ti, como o teu Jaime é teu? 

Minha Amiguinha, minha Celeste, eu amo-te, amo-te tanto, tanto! Minha Celeste, minha 

Esposa, como estás tu, minha Amiguinha? Como tens passado? Vou amanhã receber uma 

cartinha muito pequenina mas em que eu saiba que estás melhor, não é verdade? Minha 

Celeste, como eu te amo, minha Celeste, minha Esposa. Tenho aqui o teu retrato que eu beijo, 

que eu beijo tanto, minha Esposa, minha boa Amiga, minha Celeste. Anjinho, tu estás 

melhorzinha a esta hora, pois não? Adeus, minha Celeste, até amanhã minha Esposa, minha 

Celeste vou ver se durmo alguma coisinha. Minha Celeste, abençoa o teu Jaime. Amo-te, amo-

te muito. Sou para sempre o teu Marido, o teu Amante, teu, teu só teu, para sempre teu Jaime. 

 



 240 
 

116          E4/57-11 (11) 

 

Turcifal 

5ª feira 14 Julho [1870]. 

 

Boa noite, Celeste, olha desde que jantei não te tinha podido escrever. Logo depois de 

jantar, chegou o moço de Lisboa com os meus livros e eu estive vendo se vinha tudo o que eu 

tinha determinado, e arrumei alguns livros e papéis. Depois, uma Prima casada com um 

lavrador aqui do pé, tinha-me trazido, de presente, umas melancias muito boas. Mas eu não 

estava em casa e precisava ir visitá-la e agradecer-lhe. A Mamã quis ir comigo e fomos a pé 

que é perto, visitar os Primos e agradecer as melancias. Estivemos lá até à noite. À noite, o 

Papá, que tinha ido ver as obras que andam na casa que é para a Adelina [Reis Santos], veio 

juntar-se connosco e voltamos todos para casa. 

Chegando cá, estive um bocado a conversar com o Papá e vim para o meu quarto onde 

agora estou a escrever-te. Minha Celeste, tanto pensei em ti, tanto, tanto, amo a minha Esposa. 

A tal minha Prima que se chama Emília Batalha da Costa Ribeiro, minha 3ª ou 4ª 

prima, vive numa casa pequena mas bonita com o seu marido, no meio das terras e vinhas que 

tem, num vale bonito, sombreado. Pensei com tantas, tantas saudades em ti. Minha Celeste, se 

nós tivéssemos uma casinha e uma quinta assim. Vê que felicidade, minha Esposa, minha 

Celeste. tu vais ficar muito contente com a minha carta, sim? Eu do que te disse que às vezes, 

mesmo rapidamente, me vinha ao espírito, pedi-te tanto perdão! Tu perdoaste-me, sim? Minha 

Celeste, minha doce Amiga, eu amo-te, amo-te tanto. Tu amanhã vais ler uma carta grande do 

teu Jaime em que te conto como sempre tudo, tudo que faço, o que penso e onde te mando as 

florinhas pequenas que pude encontrar. Minha Celeste, como tens tu passado? Que fazes a 

estas horas? Estás a dormir, sim? Aqui são mais de 11 horas. Olha, Celeste, amanhã vou cedo 

a Torres levar umas cartas do Papá e convidar uns ratões de lá para cá virem jantar no 

Domingo. Não poderei ter a tua carta cedo porque talvez o que tenho a fazer em Torres me 

demore. 

Minha Celeste, eu amo-te, amo-te tanto, tanto! - Tu amas muito o teu Jaime? Perdoas-

lhe? Estás muito, muito Amiguinha dele? Minha Celeste, minha Celeste eu sou tanto, tanto o 

teu Esposo, o teu Jaime. Vamos ver-nos depois de amanhã, minha Celeste. Estou tão contente! 
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Vou-me deitar, Amiguinha, depois de dar as boas noites ao teu retrato e de ter beijado o teu 

retrato. Amo-te, amo-te muito. Até amanhã. Estarás quando, depois de amanhã, chegares a 

esta praia muito próxima a ver-me? Estejamos muito felizes, sim? Eu amo-te tanto! Eu tenho 

sido sempre teu, tenho aqui passado a minha vida a pensar em ti, a falar-te, a contar-te todos 

os meus pensamentos, não é verdade? Amo-te, amo-te muito até à mania. Sou o teu, para 

sempre teu Esposo, o teu Marido, o teu Jaime. 

Bons dias Celeste, vou montar a cavalo e [vou] para Torres. Sou o teu Esposo, o teu 

Jaime. 
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117          E4/57-15 (5) 

 

[Turcifal] 

Domingo [17 Julho 1870] 

 

Minha Celeste, dormi até às 4 horas profundamente sem um sonho. Se eu precisava 

tanto... Custou-me muito a levantar eu, por minha vontade ainda dormia mais porque 

realmente estava necessitadíssimo. Acordaram-me para jantar. Jantou cá a Adelina [Reis 

Santos] que já cá está, o Santos, os pequenos, e mais gente de Torres Vedras e cá dos sítios. 

Agora acabamos de jantar. Hoje há também festa na Igreja e vai haver uma procissão. Estão 

todos a esperá-los nas janelas. Eu vim escrever à minha Celeste, à minha Esposa. Como estás 

tu, Celeste? Como estás tu? Como terás hoje passado? Minha Celeste, minha boa Amiga eu 

tenho tantas saudades tuas, tantas, tantas! Minha Celeste, olha tu amas-me muito, muito? Vou 

trabalhar, sim. Estudar muito para fazer bom concurso, enfim por todos os modos fazer com 

que em muito pouco eu seja teu Marido e vivamos sempre juntos. Olha, para a tua saúde sim, 

há-de ser decisivo porque uma das coisas que tu evidentemente precisas é quem tenha muito 

cuidado em ti, quem pense em tudo que pode fazer-te mal, quem pense constantemente em 

fazer com que estejas muito bem e com que não faças as diabruras para a tua saúde que tu 

constantemente fazes. Adeus minha Celeste, vou ver a procissão com as outras pessoas. 

Decididamente não me esperavam e o Papá e a Mamã não me esperavam cá. Até logo minha 

Celeste, amo-te, amo-te muito, sou o teu Esposo, o teu, sempre o teu Jaime. Minha Celeste, 

consegui livrar-me da sociedade e vir para o meu quarto. É que ainda estou morrendo de sono 

e tenho muitas saudades tuas, muitas, muitas. Minha Celeste, vou conversar contigo um 

bocadinho e depois vou-me deitar. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, como estarás tu 

agora? Tu perdoas-me ter-te deixado uma carta tão pequena? Estou a pensar como eu te vi esta 

manhã, há apenas algumas horas e parece-me já há tanto tempo! Com uma carinha triste que 

olhava muito para mim e me sorria às vezes, e a tua boca mexia-se talvez para me dizer que 

me amavas muito. Minha Celeste, minha boa Amiga. Olha Celeste, não me canso de te dizer 

como te achei bonita, com o teu cabelo em desalinho, tão bonita tão bonita que estavas - assim 

não sei que expressão no teu todo tão infantil, tão bonita. Minha Celeste, Amiguinha, eu amo-

te, eu amo-te tanto, tanto. Há tempo já vi eu uma gravura, cópia dum quadro de Greuze 
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chamado Le Matin, era uma cabecinha de rapariga com o cabelo muito desalinhado, como 

quando se levanta de dormir. Mas era uma cabecinha tão inocente, tão pura, tão bonita que 

quando hoje te vi me lembrei dela. Mas a tua carinha tinha o encanto da outra, mas tinha muito 

mais expressão, mais inteligência, mais beleza mesmo e olhava para mim com tanta, tanta 

meiguice. 

Minha Celeste, está-me agora lembrando a tua carta de ontem. Olha, Celeste, há coisas 

que eu não percebo: peço-te para tu mas explicares e isso faz-me muita confusão porque tu 

não mas explicas e devias e queria que o fizesses. Há ocasiões em que tu me fazes a impressão 

que me faria uma pessoa que a sério ficasse pasmada e se risse de eu dizer que 2 e 2 são 4, que 

o preto é preto, etc. Coisas evidentes e sobre as quais não é possível haver questão. Se eu acho 

que um livro é inconveniente para tu leres é porque acho que um livro não é decente, não é 

conveniente, não é próprio para uma senhora ler. Da mesma maneira que eu não deixaria que 

alguém dissesse grosserias, inconveniências diante de uma senhora. Desta maneira, um livro 

inconveniente, grosseiro, etc, não to empresto nem o emprestaria, exactamente pela mesma 

razão, a minha Irmã. Isto é tão fora de discussão como 2 e 2 serem 4. Pois tu pões adiante disto 

quatro pontos de admiração! Minha querida Celeste, sou forçado a dizer-te que endoideceste 

exactamente como se tu te admirasses de 2 e 2 serem 4, eu te diria que estavas doida. 

É claro que eu, a minha Irmã, limitava-me a dizer que lho não emprestava por achar 

que era inconveniente para uma Senhora, e que uma senhora o não devia ler, enquanto que a ti 

digo-te que não desejo, que não quero mesmo que o leias. Explica-me a tua admiração, minha 

querida Celeste, que tem todos os ares de ser telha, ser telha tua para não dizer verdadeira 

loucura. Não percebo, numa palavra, o que tu dizes. Há uma frase de Mefistófeles que prova 

quanto nós queremos ser hipócritas para nós mesmos. 

O que quer dizer isto? Por amor de Deus, Celeste, faz-me confusão não perceber uma 

coisa e não percebo palavra disto. Tu, às vezes, tens destas coisas que não explicas. Mas por 

Deus, se estimas o meu sossego, explica-mo ou diz-me que é brincadeira tua para que enfim, 

nada duvide que dois e dois são 4, que o preto é preto e o branco, branco. 

Minha Celeste vou deitar-me, até amanhã. Quem me dera já cá as 9 horas para ter a tua 

carta. Minha Celeste eu tenho tantas, tantas saudades tuas, tantas, tantas. Amo-te, minha 

Esposa, amo-te muito. Abençoa-me, vou beijar o teu retrato, sou o teu Esposo, o teu Jaime. 
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Minha Celeste, o que é? Porque me não escreveste? Escreveste e não chegou a horas ao 

correio? Estavas tu doente deveras que não pudesses escrever-me? Saí do quarto à pressa e fui 

para buscar a tua carta. Encontrei o criado que já vinha do correio. Vi as cartas que ele trazia, 

não vinha nenhuma para mim. Voltei ao correio, pedi lá para me mostrarem todas as cartas 

que tinham vindo e não vi nenhuma para mim. Estou tão triste e com tanto cuidado. Minha 

Celeste, minha boa Amiga, o que tens? Tu não escreveste ao teu Jaime porque foi? É tão triste, 

tão triste não ter carta tua! Há anos que eu [não] passo um dia assim sem notícias nenhumas da 

minha Celeste. Minha Esposa, minha boa Amiga, o que é isto? Tu não estás mais doente, não? 

Diz-me como estás. Eu estou com tanto cuidado! Eu esperava com tanta esperança e 

impaciência pelas 9 horas! É que, naturalmente, deitou-se no correio depois das 5 horas e vem 

amanhã. Amanhã recebo duas. Será isto? Minha Celeste, vou ler as tuas cartas que me tens 

escrito. Como estarás tu? Eu, porque me custa muito não ter carta tua, é porque queria saber 

como passaste ontem o dia, como estás. Tu dormiste de dia? Minha Celeste, cuida muito, 

muito em ti, na tua saúde, sim? Amanhã tenho duas cartas tuas? Enfim fosse por que fosse, 

não é porque tu estás doente, não? Minha Celeste, minha Santa Amiguinha eu amo-te tanto, 

tanto! Vou ler as tuas cartas, minha Celeste já que não tenho notícias tuas. Até já. Amo-te. 

Como estará a minha Celeste? Sou o teu Esposo, o teu Jaime. Minha Celeste, então tu vais-me 

mandar parte das minhas cartas se eu te mandar 4 folhas escritas? Não vais não, que isso era 

mal feito. Minha Celeste, bem vês que para mim, não há as mesmas razões que para ti, e tu 

cansa-te escrever e é natural, minha Celeste, tu andas fraquinha e geralmente escrever cansa 

muito, mas eu em primeiro lugar não ando por modo nenhum fraco, e depois mesmo que 

escreva todo o dia, não me cansa isso. E eu, por minha vontade, assim longe de ti, passava 

todos os momentos a falar-te, a contar-te os meus pensamentos e a minha vida, a dar-te bem a 

minha alma. Bem sei que tu tens os mesmos desejos, mas não quero eu que me escrevas muito 

porque te faria mal, eu só o farei menos do que desejo, porque tenho muito, muito que estudar 

e preciso fazê-lo - mas isto não quer por modo nenhum dizer que eu não hei-de escrever o 

mais que puder para conversar o mais que possa com a minha Celeste. Minha Amiguinha, 

minha Celeste, assim tu nem te zangas nem me escrevias, se as minhas cartas que tiverem mais 

de 3 folhas de papel, não? Minha Celeste não há meio de fazer um concurso esplêndido e 

brilhante nos consulados. Saem coisas muito positivas e que eu mal tenho tempo de saber. 

Mau concurso espero eu que não farei. Por ora, as pessoas que eu sei que vão a esse concurso 
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são o [Jacinto de] Santana e Vasconcelos, o Eça de Queirós e eu. Ainda que se não fique com 

o da Baía, os que forem aprovados neste concurso ficam já admitidos, e na próxima vaga que 

houver são sem mais concursos feitos cônsules. 

Minha Celeste, como estarás tu? Não foi por inconveniente de saúde que eu [não] tive 

carta tua, não? Minha Celeste eu tenho tantas saudades tuas, tantas, tantas. 

Minha Celeste, aquele rapaz que eu abracei na rua das Flores era o Oliveira Martins 

que vai dirigir a administração de uma mina em Espanha. A República continua a publicar-se. 

Minha Celeste, perdoa-me eu não tos ter mandado, têm-se publicado 7 números e continua. Eu 

tos vou mandar. Tu recomendas-me na tua carta que vá estudar, que estude muito. Verás que 

vou estudar imenso. Olha Celeste, eu hoje custa-me a ir estudar - assim sem ter tido notícias 

tuas. Estou inquieto, estou triste, tenho tanta, tanta vontade de ir já a Lisboa ver como tu estás, 

ver o que tens, porque é que não recebi carta. Minha Celeste, eu estou tão triste, é a primeira 

vez assim longe de ti que passo um dia inteiro sem notícias tuas. Minha Celeste, minha 

Esposa, minha boa Amiga, eu quero estar ao pé de ti para sempre. Tu não estás mais 

doentinha, não? Diz-mo sempre com toda a verdade, sim? Diz-mo minha Esposa. Eu amo-te, 

amo-te tanto. Minha Celeste porque achavas tu por dizeres que me está bem a casaca e o lenço 

branco, que me devia estar bem o trajo dos cavaleiros de Luís 13 e 14, que ideia foi essa? 

Dizes-me na tua carta no que é ainda escrito na quinta-feira isto é, antes de eu aí chegar, que 

ouviras dar 5 horas e ficaras assustadíssima? Seria diferença de hora também o que fez com 

que eu não tivesse carta tua? Deus queira. Minha Celeste tu não estás mais doentinha, pois 

não? Olha Celeste tu aí fizeste-me sinal que eu estava mais gordo e eu encontrei o [...], o 

Dantas Pimenta, o Maynard e o Antero [de Quental] que sem lhes perguntar, a primeira coisa 

que me disseram foi: "Você vem mais magro, esteve lá doente?" - Vês tu? Só tu é que sempre 

me achas mais gordo. Minha Celeste se não há entre ti e a Cleofe [Cinatti Costa] senão o que 

eu sei, sejas amiga dela. Olha Celeste, eu tenho uma imensa [alegria] quando te vejo em 

qualquer coisa tomar o meu partido e defenderes-me e seres por mim e seres pelo teu Jaime, 

mas não quero ver nem quero que, por minha causa, tu estejas menos bem com as tuas Manas, 

e tua Mana Cleofe que é tão tua amiga e a quem eu, apesar de tudo, devo tantos e tantos 

obséquios. 

Minha Celeste, fui agora tirar com um balde água dum poço que aqui há. O poço é 

muito fundo, assim a água é fresquíssima. Via a serra do Socorro e as casas da Codiceira ao 
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longe. Minha Celeste vamos casar-nos depressa. Eu, às vezes, penso em que não ficando no 

consulado vamos ser para ali tão felizes, lavradores! Minha Celeste, quando eu te tiver aqui, 

junto a mim, quando eu puder estar assim muito tempo calado a ouvir-te, a ver-te, e a ter por 

acompanhamento este rumor de vento nas árvores, minha Celeste que felicidade tu aqui ao pé 

de mim. E afinal hoje nem carta tua tive. Minha Celeste, minha Esposa, minha boa Amiga, eu 

amo-te tanto, tanto, tanto. Eu sou tanto o teu Jaime. Anda cá, minha Amiguinha. Minha 

Celeste, eu quero ir estudar, mas estou numa inquietação. Pois sim, não tive hoje carta tua, 

mas vou ter as cartas que tenho. Tenho tantas, tantas saudades tuas. Estive agora a ler a tua 

penúltima carta, de quando eu anteontem estive em Lisboa. Nessa carta estás tu contente 

porque me viras. Tão alegre, tão feliz, lia eu essa carta vindo de te ver e sabendo que ia passar 

um dia a ver-te na tua janela. Agora que eu vejo diante de mim tantos, tantos dias sem 

esperança de te ver. Minha Celeste, minha Esposa eu amo-te, amo-te tanto, tanto. Minha boa 

Amiguinha, minha adorada Esposa tu amas-me muito, muito? Que estarás tu fazendo a esta 

hora? Estarás deitada com dores de cabeça? Estarás a escrever-me? Amanhã terei uma carta 

tua em que me digas que estás boa? Foi questão de horas o que fez com que eu não tivesse 

carta hoje, pois não? Minha Celeste, tem-me custado tanto, tanto estar assim sem notícias tuas. 

Minha boa Amiguinha, tu tens tido muitas saudades do teu Jaime? Olha vou tentar estudar 

alguma coisa. Até logo. Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 

É inútil. Não fiz nada. Depois de ter lido umas 20 páginas de direito marítimo 

pensando em ti e em não ter tido carta tua, fui jogar a espada com o Antero, com duas espadas 

de ferro a valer que cá tinha, porque as de pau ficaram em Lisboa. Já nos defendemos menos 

mal e com estas de ferro sempre é melhor. Forma-se mais o pulso, treina-se por força o braço, 

e o brilho dos ferros e o tinir dão uma certa animação ao jogo. 

Minha Celeste eu amo-te tanto, tanto, eu sou tanto o teu Jaime, o teu Esposo, o teu 

Amante. Venho-te dizer adeus. Vou deitar esta carta no correio. Tu como estarás? Quem me 

dera cá as 9 horas da manhã. Tenho tanta vontade de ir a Lisboa saber porque não tive hoje 

carta tua. Amanhã vou saber isso e desforrar-me lendo muita vez a que vier e beijando-a 

muito, muito. Minha Celeste, não imaginas como eu estou assim inquieto, nervoso por não 

saber porque não tive carta e como tu estarás, minha Celeste. Sabes, minha Celeste, eu vou 

sair daqui um sábio. Eu, além dos estudos para o concurso, quero ir de cá sabendo 

razoavelmente alemão e latim, e para isto vou trabalhar imenso. Mas começo amanhã. Hoje 
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não posso por modo nenhum, estou mesmo inquieto. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto! 

Tu és muito feliz por o teu Jaime te amar assim? Como tu eras injusta e como por 

consequência te enganaste quando uma vez me disseste que o meu Amor havia de diminuir, 

que as minhas cartas diminuiriam. E o meu Amor cada vez é mais e eu sinto cada vez mais e 

cada vez mais a minha felicidade, a minha vida, os meus pensamentos, tudo, tudo te pertence. 

Minha Celeste, minha Celeste, minha Esposa. Diz-me, diz-me que és muito feliz com o meu 

amor. Minha Celeste, o que é preciso é que nos juntemos para sempre - eu tenho tantas 

saudades e tu, coitadinha, precisas que o teu Jaime esteja ao pé de ti para ter mil cuidados na 

sua Menina, na sua Celeste, na sua Esposa e fazer com que ela passe muito bem e trate da sua 

saúde. Minha Celeste, minha Amante, adeus, vou mandar esta carta para o correio e espero 

pela tua de amanhã. Vem, não é verdade? Minha Celeste eu tenho saudades tuas tantas, tantas. 

Minha Celeste, minha boa Amiguinha, minha Esposa, Anjinho, tu estás melhorzinha? E amas 

muito, muito o teu Esposo, o teu Jaime? Adeus Celeste, até logo e pensa muito, muito no teu 

Jaime, diz-me como tens passado. Estejas descansadinha e fala muito ao meu retrato. Teu 

Jaime. 



 248 
 

118          E4/57-15 (10) 

 

[Torres Vedras] 

[Julho 1870]  

 

Minha Celeste, li agora a tua carta. Estou em Torres Vedras, a caminho para Santa 

Cruz. Escrevo-te a cavalo. Estou tão contente que a minha carta te tivesse feito feliz. É a 

minha missão neste mundo - a tua felicidade. Amo-te, amo-te muito. Estás melhor? Estou tão 

contente, sou o teu Esposo, o teu Jaime. Amo-te, amo-te muito. Até logo, sou o teu Jaime. 
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119          E4/57-16 (1) 

 

[Praia de Santa Cruz] 

21 Julho 70 

 

Minha Celeste, estou em Santa Cruz. Olha Amiguinha, eu há duas noites que não 

dormia quase nada – agitado, inquieto, nervoso. Como ao vir para cá apanhei muito sol, andei 

a pé, desafiado pelo Antero [de Quental], aí umas léguas. Quando cheguei a Santa Cruz, 

depois de fazer depressa os primeiros arranjos, deitei-me e dormi até à tarde. Depois fui com o 

Antero passear à praia e estivemos a ver pôr o sol. Depois viemos para casa, jantamos e eu 

venho agora escrever-te. Minha Celeste, minha Amiguinha, minha Celeste minha Esposa - eu 

amo-te tanto, tanto. Quando eu aqui estive a última vez, estava bem diferente do que estou 

agora, aborrecido então, desprendido de tudo. Não pensava em coisa alguma, passava os dias a 

ver indiferentemente quebrar as ondas e espraiar a água, certo de que, neste mundo, estava eu 

só, não pertencia a ninguém que me amasse não havia em parte alguma do mundo um coração 

que palpitasse mais apressado, ao meu nome, voz e minha recordação, que ninguém se 

lembrava de mim com saudade. Minha Celeste, vê que diferença! Agora amas-me tu, agora 

amas tu o teu Jaime, o teu Esposo. Agora estou eu aqui quase só mas o teu pensamento segue-

me e eu vou-me encontrar pelo pensamento contigo, minha Celeste, e longe um do outro não 

nos separamos nunca! Minha Celeste, minha boa Amiga, eu amo-te tanto, tanto - eu sou tanto 

o teu Marido, o teu Jaime! Amo-te, amo-te tanto. Que imensa felicidade é esta minha Celeste, 

de saber que se não está só de afeições neste mundo. Tu amas muito o teu Jaime, sim? Minha 

Esposa, minha Celeste, que bonita a tua carta! Se soubesses a felicidade que me dá ver que as 

minhas cartas te vão alegrar e fazer mais feliz! E lendo-a, comeste mais, sim? Estou tão 

contente por isto. Olha, minha Celeste, estou agora a escrever-te e a ouvir o mar. Amanhã já 

tomo o primeiro banho. Que adorável pôr do sol. Eu e o Antero andamos sempre assim. Ele é 

naturalmente calado, nervoso - coitado. Eu penso em ti e tomara que toda a gente me deixasse 

pensar na minha Celeste sempre - minha boa Amiga, coitadinha, tu amas muito, muito o teu 

Jaime, o teu Amiguinho? Coitadinho do Pai Cinatti como eu sou amigo dele e como eu lhe sou 

agradecido! Minha Celeste, minha Celeste, minha Esposa, como te sentirás tu? Mal com este 

calor, pois não? Minha Celeste que esplêndido pôr do sol. Se visses!... que beleza no mar. 
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Tornava o horizonte, as nuvens e a água umas coisas tão belas, tão belas, cor assim de púrpura 

roxo e depois aquelas cores dilatavam-se pela água ondulando até à praia e depois tudo tão 

sossegado, a água mesmo apenas com uma onda muito leve - sem vento. Queria tanto ter-te 

aqui junto, minha Celeste, era em que eu pensava olhando para tudo isto. Queria-te sentada ao 

pé de mim na areia. Eu tinha colocado debaixo, para te sentares, uma manta por causa da 

humidade e estávamos muito, muito felizes, muito contentes, de que o nosso amor tivesse para 

se patentear sempre, ver mesmo uma cena tão esplêndida e tão bela digna dele. Minha Celeste, 

minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto. Olha, o meu pensamento constante é de dentro em 

pouco, por todos estes sítios por onde eu tenho andado a pensar com tantas saudades tuas, um 

dia andar contigo muito feliz a repetir a mim mesmo que és minha, que és a minha Celeste, a 

minha Celeste, a minha Esposa que estou junto de ti, que nos não separamos, que te amo 

muito, muito, muito. Jaime. 
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[Praia de Santa Cruz] 

22 Julho 70 

 

Minha Celeste, mas essa árvore é algum efeito da luz no vidro ou é realmente uma 

planta microscópica? Não percebo bem. Tu dizes que cresce e aumenta e muda certas folhas. 

Explica-me isso. 

Minha Celeste, estou com tanto cuidado em ti! Tu deves hoje ter passado mal. Que 

calor! Imagina que estou ao pé do mar, fresco, isto é, vestido de fresco pois para seis horas não 

corre a mais pequena aragem. Ora o que será aí por essas ruas? Deve ser horrível! Minha 

Celeste, como queria ver a minha Menina muito fortezinha, coitadinha. 

Olha Celeste o [Eça de] Queirós talvez empregue os seus meios, e os seus empenhos, 

mas eu tenho um bom. O [Luís Vicente d’] Afonseca é amigo íntimo do marechal Saldanha e 

diz que é a primeira coisa que ele pede. Enquanto ao concurso - apesar do seu talento que é 

muito, não faz melhor do que eu, descansa. Primeiro porque ele não estuda nada, depois 

porque aquilo prende com coisas que eu tenho estudado muito e de que Queirós não tem a 

mais leve ideia. Depois a inteligência do Queirós não é para estes estudos positivos, não é para 

isto, nunca nestas coisas que formam o programa do concurso poderá, por mais que queira, 

fazer muito. É o que se chama uma inteligência exclusivamente literária. Depois, porque eu 

estudo há tempo e ele, quando eu saí de Lisboa, ainda não tinha pegado num livro. Minha 

Celeste, tem esperança no teu Jaime. Minha Amiguinha, eu vou mesmo ainda pensar em 

outros empenhos. Se souberes de alguém a quem se falasse para a duquesa, enfim, veremos. 

Minha Celeste, és sim a minha Noiva, a minha adorada Noiva. Minha Celeste, minha 

Amiguinha, eu amo-te tanto, tanto! Minha Celestina, pois tanto quanto se pode ter neste 

mundo, não terás tu a certeza de casar comigo em muitos poucos meses? Tens sim. Trata com 

todo o cuidado de ti porque uma vez que depois assim, não podes empreender viagens. Vai 

para Colares, sim. Vai-te fazer muito bem. Diz-me: o Abel [Maria Dias Jordão] não tem 

apoiado essa ideia de ires para Colares? E sejas amiga de tua mana Cleofe [Cinatti Costa]. Não 

faço mais observações com a tal voz maliciosa, não. Minha Celeste, é pena que a Adelaide 

[Cinatti] seja assim como dizes, não é? Aí há-de haver um bocadinho de exagero. Estejas 
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descansada que não faço declaração nenhuma. Sabes que essa minha voz maliciosa é porque 

podia muito bem o Noronha fazer-te sua cortezinha até - tanto mais que eu sei que ele não 

gosta de mim nada e diz, quando se oferece ocasião, o mal de mim que pode. O que já vês me 

não importa para coisa nenhuma, promete Menina bonita, Menina, que comes alguma 

coisinha. Faz toda a diligência, sim? Eu peço tanto, tanto! 

Os meus sobrinhos estão muito bem: têm agora dois carneiros que andam [com] um 

carro e uma ovelha pequena que passeia atrás da Niron com muita graça - andam magníficos. 

São tão bons! Quer dizer eles são turbulentos e brincalhões como todas as crianças - mas com 

muita bondade. 

O Papá tem toda a esperança na Baía. A Mamã, quando se fala nisso, muda de 

conversa logo. Ainda não sei a opinião dela. Bem pequena vai esta carta, Celeste. Vou-me 

deitar. Deixo-a porque veio a criada a levar para Torres amanhã de madrugada e trazer-me a 

tua. Ama muito o teu Jaime, sim? E come. Eu vou estudar, vou mesmo. Estejas muito 

sossegadinha. Sou o teu Esposo, o teu Marido, o teu Amante que te ama muito, muito. Teu 

Jaime 
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[Praia de Santa Cruz] 
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Minha Celeste. Chego agora do banho. Hoje não foi muito cedo, não. Levantei-me 

cedo e fui cedo para a praia, mas o mar não estava onde se toma banho convenientemente 

cheio, estive muito tempo à espera. Minha Celeste, tu como estás? Como terás tu passado? 

Minha Celeste, acabei de almoçar. Comi imenso. Imagina: 6 ovos fritos com muito pão, 

queijo, chá e pão com manteiga. Esta noite dormi perfeitamente. Sonhei contigo, mas não me 

lembro nem o quê - sei que me via no Largo da Quintela, que te via à janela, eu muito contente 

mas zangado porque tinha de ir olhando e andando pela Rua do Alecrim porque havia não sei 

que complicação que me obrigava a ir pela rua abaixo e eu a ver-te ir muito contente e tu a ires 

para a extremidade da varanda para me veres o maior espaço provável de tempo. Minha 

Celeste, quem me dera já a tua carta. As notícias da minha Esposa, da minha Amiguinha, que 

pensa a estas horas no seu Jaime - que lê, decerto, a carta do seu Noivo - e ainda assinava a de 

ontem mais a de anteontem. O estar aqui ao pé do mar, só neste verdadeiro deserto, faz com 

que eu vá poder escrever à minha Celeste de modo que ela receba logo no dia seguinte a minha 

carta. Minha Celeste, minha Amiguinha, se a gente pudesse escrever com a vista e com o 

pensamento, que de notícias minhas tu poderias ler para ti em todas as nuvens que aqui se 

levantam do mar, e que o vento do Norte leva na direcção de Lisboa, e nas asas brancas das 

garças, seres que eu vejo voar para Sul. – Hoje, enquanto esperava na praia que o mar engros-

sasse, vi passar vagarosamente, quase no extremo enevoado do horizonte, um navio, um iate 

de duas velas que caminhava para os lados de Lisboa - Como eu penso em ti, como eu pensei 

na felicidade com que iria ali dentro, correndo para Lisboa para junto da minha Celeste. Minha 

Esposa, tu és muito minha Amiguinha, sim? Vou estudar. Tenho tanto, tanto que fazer. Como 

estarás tu, minha Celeste, minha Esposa? Vou estudar esperando a tua carta. Sou o teu Esposo, 

sou o teu Jaime. 

Minha Celeste, tenho a tua carta e como eu estou contente, e como eu estou feliz, 

minha Amiguinha: é que tu vieste-me com algumas palavras tuas, fazer tão feliz, tão feliz. 

Olha, vou transcrever para aqui a frase que eu à bocado estive lendo e beijando e rindo, diante 

dela de felicidade e de contentamento: "Meu Jaime, tenho a tua carta, estou muito contentinha 
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já - pudera - em eu tendo carta do meu Jaime já não há tristeza que me chegue" dizes isto, 

minha Celeste, dizes isto ao teu Jaime - vês? Era o meu ideal isto que as minhas cartas 

afastassem de ti as tristezas, te fizessem feliz. Era o meu "ideal": consegui-o para nós, não? 

Minha Celeste, minha boa Amiga, eu amo-te, amo-te tanto, tanto. Não imaginas como 

aquelas palavras na tua carta me fizeram feliz. Agora sim. Minha Celeste, eu sou tão feliz por 

tu me amares assim! Sou tanto, tanto teu. Minha Celeste, minha Amiguinha, tu és feliz com o 

meu amor? Coitadinha da minha Celeste. Minha Celestina, eu não faço discursos políticos 

como [Emílio] Castelar, primeiro porque não tenho a eloquência e o talento dele, e em 

segundo lugar porque não faço discursos políticos e me conservo por ora na política muito ao 

largo. O que eu quero, isso sim que é a minha verdadeira política, e por isso até eu talvez 

fizesse discursos eloquentes, é arranjar quanto antes meios de casar com a minha Celeste, para 

nunca mais me afastar dela. Minha Celeste! Minha Celestina, outra vez tu digo para responder 

a umas palavras da tua carta: eu tomo os banhos como o mais pacífico burguês, não faço 

bravatas nenhumas; estejas tu perfeitamente descansada. Olha Celeste, eu não mando por ora 

as tais respostas ao [Francisco Simões] Margiochi para o Jornal do Comércio porque elas iam 

atacar muito o director geral do Ministério das Obras Públicas, e eu quero esperar por algum 

tempo, por causa de isso me não prejudicar a tal nomeação do Governo de que, quem sabe, eu 

talvez ainda possa precisar. É necessário ser prudente. Mas depois, em sendo ocasião, 

enquanto ele me não possa já fazer mal - esse director que é o Morais Soares que me tem feito 

o mal que tem podido, há-de apanhar a lição que merece. Minha Celeste, tu pedes-me que te 

diga alguma coisa de interessante. Ora houve: mas a minha Celeste vai guardar o mais 

profundo segredo do que eu lhe vou contar. É inútil dizer que eu tinha toda a intenção de te 

contar isto hoje - mas veio a propósito por me pedires uma coisa interessante para te distraíres, 

e esta tem sua graça. Quando eu, uma noite destas, no Passeio Público, em Lisboa à tua espera, 

combinaram, o Ramalho Ortigão e o [Eça de] Queirós, escreverem para o Diário de Notícias 

como sendo de um médico raptado na estrada de Sintra por [causa de] um crime horrível, e 

inventarem com todas as aparências de verdade uma história horrível, chamando a atenção da 

polícia, guardando de tudo um grande segredo, de modo que ninguém soubesse e tivesse assim 

as atenções excitadas e a curiosidade avivada. Combinamos que eu também escreveria 

algumas cartas como de alguém que manda informações sobre o mesmo crime, dando novas 

revelações, isto passando-se tudo em sítios certos ou que parecem certos. Rimo-nos muito 
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desta combinação mas não se pensou mais em tal. A gente a conversar arranja assim mil 

planos para nunca mais pensar neles. - Eu nunca mais me lembrei de tal, imaginei que ficava 

tudo como tantas outras coisas em brincadeira. Por isso te não falei nisto, Celeste. Porque já 

disse, nunca mais pensei em tal. Lendo por acaso o Diário de Notícias de Sábado, 23 de Julho 

e de Domingo, 24 de Julho, vi no primeiro uma notícia e no segundo um Folhetim com o título 

Um Mistério na Estrada de Sintra que é por força isto. Lê tu - mas não digas isto a ninguém 

porque era de um grande comprometimento - mesmo porque é de crer que este segredo, 

conservando-se e a história, excitando as curiosidades, dê dinheiro ao Diário de Notícias. Vai 

a minha Celeste saber a verdade do que decerto vai enganar muita gente, vê se arranjas os teus 

Diários de Notícias, sim - provavelmente nos seguintes vem o resto. Eu não te posso mandar 

os que aqui tenho porque não sou meus. Ora eu e o Antero [de Quental] já combinamos 

mandarmos, depois de algum tempo, cartas referindo-nos a ligações do tal crime, ainda para 

tornar o caso mais espantoso. Não tem graça isto, Celeste? Vê lá, ouças o que ouvires, não dês 

nem a entender isto. Tu vais-te divertir a veres muita gente tomar o caso a sério. - Minha 

Celestina, não tem graça isto? Minha Celeste, olha tu nunca arranjas aí para casa uma tinta 

capaz e umas penas razoáveis? Coitadinha, tu escreves com umas penas que te cansam e que te 

enfrenesiam, duas coisas que eu, por modo nenhum, quero que te sucedam. Então tu, minha 

mazinha, zangaste por eu te perguntar como estás? Achas muito mau e muito digno de ralhares 

que eu pergunte muito como tu estás? Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, eu sou tanto o teu 

Esposo, o teu Amigo, o teu Amante, o teu, sempre teu Jaime. Olha, minha Celeste, eu traduzi 

umas poucas de poesias do Alemão, mas nunca as pus em verso, por isso nunca tas mandei, 

perdoa-me, sim? Bem vês que a gente não faz versos assim quando quer, e eu, realmente, não 

sou por modo nenhum poeta. Vou agora tentar pôr tais poesias em verso e mandar-tas - 

prometo, mas não prometo com toda a pressa porque é preciso certas disposições para isso, 

porque eu tenho muito que fazer, mas vou fazê-lo, prometo. Minha Celeste, vês? Tu estás 

triste por ver o teu Jaime não fazer, como tu dizes, nada de bonito. Deixa agora terminar estes 

estudos, deixa-me arranjar uma posição, casar com a minha Celeste, e depois verás como eu, 

junto de ti, inspirado pela felicidade de te ter sempre junto de mim, escrevo dramas, poesias, 

tudo. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto. Que felicidade estar sempre ao pé da minha 

Celeste, da minha Amiguinha. Minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto, sou tanto o teu Esposo, o 

teu Jaime! 
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Nunca ouvi falar no Inácio, não. Porque me falas tu nele? Isso que me contas sucedeu 

já tudo há tempo, ou ele morreu agora? Minha Celeste tu tens a mania de tomar as coisas ao pé 

da letra, o que eu queria dizer é que antes ninguém gostava de mim e agora há uma pessoa que 

me ama, que dantes por onde quer que eu andasse, ninguém me acompanhava, e hoje há um 

pensamento sempre, sempre comigo. Não é isto verdade? Não és tu essa pessoa? Que me 

importa, se isto é verdade que o teu coração palpite sempre do mesmo modo. Era isto que eu 

queria dizer. Sou tão feliz, tão feliz com o teu amor, minha Esposa! Quando eu estiver no meu 

gabinete de trabalho a escrever alguma obra literária e a ler-te o que eu escrever, e a consultar-

te... Minha Celeste, minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto, eu sou tanto, tanto o teu Jaime - 

amo-te. 

Mas isso da vida do senhor [?] é verdadeiramente milagroso. Mas o Abel [Maria Dias 

Jordão] limitou-se a admirar, não disse nada, nem explicou? É estranho, é. 

Minha Celeste, foi interrompida esta carta pelo jantar e porque depois estive a ler e 

porque me fui deitar sobre as ribas a olhar o mar e a pensar em ti. - Pensei tanto, tanto, minha 

Celeste, minha Esposa, eu amo-te, amo-te, amo-te muito, muito, amo-te mesmo muito, sou 

tanto o teu Esposo, o teu Jaime. Minha Mulherzinha, minha Noiva, eu sou tanto o teu Jaime. 

Olha, Celestinha, vou passear com Antero até uma altura que aqui há, perto donde se avista 

muito. Sou o teu Esposo, o teu sempre, o teu Jaime. 

Minha Celeste, chego agora a casa. Não fomos afinal ao tal alto. No meio do caminho 

começou o sol a pôr-se, e aqui é um espectáculo sempre variado e admirável, sempre. Eu 

sentei-me na areia a olhar para o Céu, e o Antero andou a vaguear pelas dunas. Minha Celeste, 

tanto, tanto pensei em ti, na minha boa Amiguinha, na minha Celeste, na minha Esposa. Minha 

Celeste, minha Amante, eu amo-te tanto, tanto, minha Celeste, tu a estas horas estás a pensar 

no teu Jaime, não é verdade, minha Celeste, eu amo-te tanto, minha Esposa, diz, diz ao teu 

Jaime que o amas muito, que és muito feliz com as cartas do teu Jaime, sim? Olha, Celeste, 

vou escrever uma carta ao Papá para lhe mandar amanhã e depois vou-me deitar. Preciso 

levantar-me muito cedo. Tu amas muito, muito o teu Jaime? Olha, Celeste, quando nós formos 

casados, havemos de vir aqui ambos, verás que imensa felicidade é estarem duas pessoas que 

se amam a ouvir estes ruídos do mar, a olhar para estes horizontes imensos. Como eu penso 

nisto. Como dá vontade, diante desta natureza que entristece e desola tanto, de ser feliz, muito 

feliz, de desafiar a tristeza imensa do mar com uma felicidade sem limites, e dizer-lhe que se é 
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muito, muito feliz e gritar diante dele que se é amado, muito amado. Minha Celeste, tu pensas 

muito no teu Jaime? Não é verdade que eu nunca aqui estive só? Que o teu pensamento, minha 

Esposa, me acompanha sempre? Minha Celeste, eu amo-te muito, muito. Abençoa-me, 

abençoa o teu Esposo, o teu Marido, o teu Amante, o teu Jaime. Boas noites, minha Celeste, 

amo-te tanto, tanto, sou tanto o teu Jaime. Estás melhorzinha, sim? Sou o teu, sempre o teu 

Jaime. 
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Minha Celeste, tinha hoje a tua carta mais cedo que costume. Minha Menina, então tu 

ainda tens febre à noite? Ainda te não passou? O que disse o Abel [Maria Dias Jordão]? Ele 

iria lá ontem? Vais amanhã dizer-me o que ele disse, sim? Minha Celeste, então és longuinha? 

Pois tu não hás-de ser gorda e forte como eras? De certo que sim. A minha Menina há-de 

curar-se, depois casa com o seu Jaime, já muito mais fortezinha do que agora está, aqui a 

felicidade, o sossego, a serenidade da nossa vida, os mil cuidados, les petits soins do teu 

Jaime, a nossa vida cheia de felicidade, de contento, cheia da minha adoração e do meu amor 

pela minha Esposa, há-de fazer o resto. 

Minha Celeste, tu és uma tonta em teres sempre para ti que 23 anos é a velhice. Minha 

Celeste, minha boa Amiguinha, tu verás como te pões fortezinha e muito gorda. Minha 

Esposa, então tu não tens paciência? O Jaime quer que a sua Menina tenha muita paciência. 

Coitadinha, minha Celeste, não tens grazinado não, minha Amiguinha? Pois ter mau humor 

quando se está doente é natural, minha Celeste. Desabafa com o teu Jaime, sim? Minha 

Celeste - olha tu não sabes como eu hoje [fiquei] todo enternecido [com] a tua carta onde tu 

me dizes que as minhas cartas são a tua alegria, o teu divertimento, a tua felicidade; que estás 

muito feliz com elas, que são muito bonitas. Minha Celeste, olha, vieram-me as lágrimas aos 

olhos, assim a ver como ficaste contente com as minhas cartas. Amo-te, amo-te, amo-te muito, 

isso sim, minha Celeste, és o meu amor, mas um amor imenso que me toma toda a minha vida, 

te dá felicidade, sejas muito feliz porque ninguém é mais amada do que tu, minha 

Celestezinha, minha Mulherzinha, minha Esposa, amo-te, amo-te. 

Minha Celeste o que tu dizes ao teu Jaime que o faz tão contente. Assim tu estiveres 

boa que então é que é deveras o contentamento. Tu dizes-me, no fim da tua carta que estás 

melhor, - que sim, que estás muito fortezinha, que já comes mais? Mas tu ainda à noite tens 

febre! Minha Celeste, olha, não te canses assim com essas armações, olha, lá em casa ninguém 

mexe nos teus papeis - pois não? Tu a armares isso antes de ires para Colares vai-te fazer mal 

e cansas-te. 
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Estares-me tu a dizer, minha má, que não é bonita com o cabelo por frisar como se eu 

não tivesse ainda tão presente aquela adorável cabecinha em desalinho que se sorria para mim 

da varanda, no último dia que eu aí estive, como se eu quando estou assim a olhar vagamente 

para o espaço, não visse essa formosíssima cabeça da minha Amante. E não me digas que 

tinhas febre, que tu estavas pálida, pálida isso sim. Minha Celeste, minha adorada Esposa, 

minha boa Amiguinha, eu amo-te tanto - eu tenha tantas saudades tuas, tantas, tantas. 

Não torno a fazer voz maliciosa, não minha Celeste. Olha eu não ouvi o Noronha dizer 

mal de mim. Mas uma ocasião entraram aí em Lisboa, em minha casa, o [Eça de] Queirós e o 

irmão e disseram-me que tinham na noite antecedente estado em casa dum tio deles com um 

Sousa Monteiro que dizia muito mal de mim e que não parecia ser-me por modo nenhum 

afeiçoado. Aqui tens o que há. Eu não me importo com isto para nada. Mas sempre fiquei 

sabendo que tinha ali, por qualquer motivo, um inimigo. 

Minha Celeste, tu sabes que as poesias para o Fradique foram feitas de propósito para 

serem esquisitas, e fora do comum, extravagantes, fantásticas. Já vês pois, que não assevero 

que a frase cuja explicação me pedes seja uma frase absolutamente correcta. O que eu quis 

dizer, dum modo desusado é que "a velha" parece às vezes ter uma expressão que indica 

saudades do seu Noivado já passado, já morto, do seu Noivado que está num sepulcro como 

tudo que passou - vês? Olha eu quando aqui estou não vou quase nunca visitar o Papá e a 

Mamã, porque é muito longe e eu não tenho aqui cavalo. - Saí três léguas por areias quase 

todas que custava imenso a andar. Olha Celeste, a Mamã quando eu estive para ir para França 

chorou e afligiu-se muito por eu ir para fora, provavelmente ela agora, com o plano da Baía 

cala-se porque a aflige pensar que eu me hei-de separar assim para muito longe, não pode ser 

outra coisa. Vou procurar muitos empenhos sim - mas isso é bom que seja na ocasião. E 

quando se saiba quem é o júri para haver empenhos, mesmo para o júri me classificar bem. 

Porque eu vou neste combate empregar todas as armas para vencer. Minha Celeste, minha 

Esposa, vou combater como um homem. Trata-se da nossa felicidade. Depois, sabes, minha 

Celestina, quando a gente chegar à Baía, onde há mais de 20 mil portugueses, a gente é a 

maior autoridade portuguesa para essa gente, somos os protectores naturais deles, o que quer 

dizer que podemos fazer muito bem e que gozamos da maior consideração de todos e que logo 

nos vêm cumprimentar e obsequiar. Minha Celeste, minha boa Amiga, que bom - não é 

verdade? Olha minha Celeste, tenho quatro banhos e sinto-me fisicamente muito bem. Assim 
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eu te tivesse aqui e não tivesse esta saudade, estes cuidados pela minha Celeste, pela minha 

Mulherzinha que está doentinha e tão longe. Tu estarás realmente melhor? Olha Celeste tu 

dizes que eu sou mau em ter pensado que quando acordei estava quatro anos atrás, antes de te 

ter conhecido - mas tu não leste bem a minha carta porque havias de ver que o pensar isso me 

fazia a mim bem triste, bem triste. O ser amado por ti é para mim tão grande felicidade que às 

vezes pode parecer-me um sonho. Mas bem viste quando eu vi que te amava, que tu eras a 

minha Celeste, e que tu me amavas, bem viste como eu fiquei feliz e contente. Amo-te sim 

minha Celeste, nem eu sei compreender a felicidade sem o teu amor. O Antero [de Quental] 

está bem. Lê, passeia e dorme, dorme imenso de noite, de dia, aos bocados. Eu passo o dia a 

escrever-te, a estudar, a pensar em ti, quase sempre só - nesta casa - a segunda das que te 

descrevi que tem porta para a rua. Nós não nos damos com pessoa alguma. As pessoas de 

Torres Vedras que aqui estão, vieram-me cumprimentar ontem e anteontem, e hoje já cá 

estiveram duas. Eu hei-de ir-lhes pagar as visitas mas mais nada. Quero estar assim só, a 

pensar na minha Celeste, entregue ao meu amor escrevendo-te, pensando no nosso futuro e 

estudando que é ainda pensar no futuro. Olha, Celestina, bem vês que eu não sei ainda o que 

poderei fazer sendo despachado para a Baía. Só na ocasião é que se vê, mas se puder, e não me 

parece que me seja muito difícil, arranjo uma licença de quase um ano porque quero que tu 

estejas muito forte para empreenderes essa viagem. Enfim, bem vês que no momento é que se 

vê o que se pode fazer. 

Minha Celestina, estejas com paciência, tu vais melhorar e estar muito forte e começar 

a engordar - logo que estejas muito forte verás como te faz bem Colares, verás minha Celeste, 

minha Esposa. Olha o ar de Lisboa é péssimo - eu no Turcifal ou aqui, cada vez que tomo 

assim com força a respiração, parece que me entra vida e saúde e vigor pelos pulmões. Verás 

como te faz bem. Vai muita vez passear para o lado do pinhal, para debaixo das árvores e 

aspira o ar cheio com o cheiro da resina. Tu vais ficar muito contente quando vires um dia 

aparecer o teu Jaime numa figura muito ratona, de viajante pedestre, não é verdade? 

Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, sou tanto o teu Jaime. Minha Celeste o que terá 

dito o Abel? Diz-me amanhã, sim? Olha, é a árvore de vidro? Mas isso é mágica - uma árvore 

de vidro, que vegeta, enfim. Leva para Colares para ver se alguém dá explicação desse 

fenómeno, sim? Amo-te, amo-te minha Celeste, estive agora a estudar um pouco. Está hoje um 
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imenso calor - e agora o calor aflige-me menos pela impressão que me causa do que por o que 

eu sei que te incomoda a ti, minha Celeste, minha boa Amiguinha. 

Como eu sou agradecido ao Pai Cinatti, como ele tem tantos cuidados para a minha 

Celeste, minha Mulherzinha, eu amo-te tanto, tanto, eu sou tanto o teu Jaime. Minha Celeste, 

minha Mulherzinha, vou trabalhar um pouco, sim? Até logo, Celeste minha Esposa, minha 

Amante. Minha Celeste, depois de trabalhar, jantei, estive um bocado a conversar com o 

Antero e fomos sentar-nos nas dunas a ver pôr o sol e a olhar para o mar. Depois andei a 

vaguear só pelas ribas e pelas casas do lugar, assobiando músicas que me fizeram ainda mais 

lembrar de ti. Vim para casa onde encontrei o Antero a ler - tomei chá, venho agora dar-te as 

boas noites. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, sou tanto o teu Esposo - Tu estás 

melhorzinha, sim? O que diria o Abel? Vais-me dizer o que disse o Abel da tal febre para que 

tu decerto tomavas o quinino. Minha Celeste, minha Esposa, eu tenho tantas, tantas saudades 

da minha Celeste. 

As minhas cartas fazem-te muito feliz, pois não? O Jaime é bom rapaz não é verdade? 

Pelo menos gosta deveras da sua Celeste, isso sim. Minha Celeste eu amo-te tanto, tanto eu 

sou tanto o teu Esposo, o teu Jaime. Minha Amiguinha, minha Celeste, tu estás contentinha, 

sim? Tem paciência, sim? Verás como hás-de ir sentindo muitas forças e melhorando, 

sobretudo em indo para Colares. Amo-te, amo-te, tanto, tanto. Sejas minha Amiguinha, sim? 

Eu sou tão feliz das minhas cartas te darem alegria. Amo-te, abençoa-me, minha Esposa, 

minha Amante. Sou o teu Esposo, o teu Marido, o teu Jaime. 
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123          E4/57-17 (4) 

 

Sta. Cruz 

28 Julho 70 

 

Minha Celeste, minha Amiguinha, estou tão contente. É verdade o que me dizes, não 

é? Que a Celeste diz ao seu Jaime a verdade e só a verdade em questões sobretudo da tua 

saúde. Tu estás muito boa e forte – não pode ser – mas sentes-te melhor e mais forte, pois 

não? Minha Celeste, minha boa Amiguinha, estou tão contente, tão contente por pensar que 

estás melhorzinha. Se o Abel [Maria Dias Jordão] vier ver-te depois de mandares a carta para 

o correio, eu queria tanto saber o que ele disse, como te achou. Minha Celeste, minha boa 

Amiguinha, minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto. Sou tanto o teu Jaime. Santinha, tu que me 

dizes que gostas tanto das minhas cartas, e que me fazes com isso tão feliz, tão feliz – tu vais-

te sentindo mais fortinha e melhor, sim? Minha Celeste, verás como tu vais melhorar e depois 

a nossa felicidade, e nossa vida tão feliz, tão sossegada, o amor do teu Jaime acabou a cura – 

isso é verdade, minha Celeste. Amiguinha, eu amo-te tanto, tanto. Olha, hoje eu e o Antero [de 

Quental] fomos os últimos a tomar banho. É que ambos nós tivemos sonhos espantosos esta 

noite – e ambos acordamos quase ao mesmo tempo sem sono nenhum, tanto imaginamos que 

tínhamos já dormido muito, levantamo-nos – eu tinha o relógio parado, de modo que afinal 

estivemos a pé sem ver nascer a manhã porque era 1 ou 2 horas apenas, de modo que cheios 

de sono, tornamo-nos a deitar e só acordamos muito tarde. Imagina, minha Celeste que eu 

sonhei que o Papa e corte de Roma estavam em Lisboa e tinham condenado à morte a 

Duquesa de Bourbon que era uma senhora alta, vestida de veludo preto, que se parecia imenso 

com a Cleofe [Cinatti Costa], que eu vi atravessar muito noite para uma rua. Resolvi-me logo 

a defende-la e a fazer todo o possível para que esta não morresse porque tu havias de gostar 

que o teu Jaime fizesse assim uma acção de valor e de generosidade. Passei a acompanhar a tal 

senhora de preto que caminhava sempre muito melancólica, sem falar – e eu num grande 

medo para que ninguém desse com ela para a não prenderam e [com] uma espada. Afinal veio 

gente perseguir-nos e eu consigo fazer com que a Duquesa fuja enquanto eu, lembrando-me 

dos meus exercícios de esgrima com o Antero – conseguia defender-me e atirar terríveis botes 

aos meus adversários. Eles eram muitos e eu, quando supunha que a Duquesa estaria longe, 
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estafado, entreguei-me e levaram-me preso e eu ia a pensar se depois te poderia escrever. 

Enfim, imensas trapalhadas. Minha Celeste, minha Amiguinha perdoa ao teu Jaime este não 

ter entendido bem em que jornais era que vinham os elogios. Agora já percebo. Tu agora já 

deves, pela minha carta, saber o que é o tal mistério da estrada de Sintra que me dizes estiveste 

lendo em casa da Beatriz [Cinatti Gardé]. É uma partida que tem sua graça, pois não? Verás 

que vai muita gente ingenuamente acreditar. Que bom. Minha Celeste, muito, muito, muito 

obrigado pelas flores que me mandaste, que lindas rosinhas, como eu as beijei tanto, tanto. 

Olha e agora mesmo as vou beijar muito. Minha Esposa, minha Amiguinha eu te amo. Minha 

Celeste, olha, mudo-me de casa porque esta está alugada para o mês que vem e os novos 

moradores que eu não conheço, mandaram-me pedir para já amanhã virem para cá. A minha 

nova casa tem uma disposição como esta, mas não tem janela para o mar – é pena – adeus. 

Minha Celeste, eu, o Antero e o rapaz que é o novo criado, vamos nós mesmo fazer a 

mudança, que bom! Minha Celeste, até logo, sou o teu Esposo, o teu Amante, teu, sempre teu 

Jaime. 

Minha Celeste, estive na casa nova a escrever-te. Daqui a nada vou jantar. Trabalhei 

imenso na mudança. Talvez, minha Celeste, talvez, o leite da horta a Jesus [?] seja melhor, 

mas duvido porque os da rua do Príncipe são alimentados com feno aromático, beterrabas, 

arroz e nabos que as outras de certo não têm. Eu, o que me parece é que a ti, realmente, te faria 

melhor ires a [...] tomar leite porque sempre há árvores – é melhor o passeio. Que bom se eu 

vejo a minha Celestezinha cá em casa a falar muito, muito pois porque não hás-de tu falar, 

minha Celeste, minha Esposa, quando tu, assim falas do nosso futuro, eu estou tão contente, 

tão contente. Que novas histórias do eclipse, não imaginas como eu me vi. É muito boa. Tenho 

muito conhecimento com o Abel. A família dele é conhecimento muito antigo da minha 

família e o Pai amicíssimo de infância de meu Pai. Coitado, que tarde de [...]. O Abel diz 

muito mal quando fala dos escritos da [Eugénia] Viseu porque uma senhora pobre não tem 

uma grande instrução como um homem e não é pedante. Tu, minha Celeste (e não venha a tua 

modéstia dizer nada) escreves muito bem, mas o que se chama muito bem. Pode-se ter muita 

instrução, mas não se escrever melhor do que tu escreves. Minha Esposa, minha Celeste, que 

és, ao mesmo tempo, tão bonita, tão boa e tão inteligente. Eu bem sei que a minha Celeste não 

é como qualquer mulher, mas já o Abel vê que quando uma mulher tem deveras talento e não 

[é] uma pretensiosa tola, escreve bem, como qualquer homem. Diz ao Demétrio [Cinatti] que 
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eu daqui escrevi para o João Felix Pereira por causa do exame de Geografia dele – mas que me 

mande daí, por ti, com toda a brevidade o número da porta dele. Eu sei que é moda a escola 

politécnica, mas não sei o número. Minha Celeste, tu amas muito, muito, o teu Jaime? Estou 

tão contentinho por tu gostares das minhas cartas. Minha Celeste, amo-te tanto – o que eu 

tenho é muitas saudades tuas, isso sim, minha Celeste. Vou ver se estudo alguma coisa. 

Minha Celeste, vou jantar, estou com imensa fome! Estou queimado, sim, o Antero diz 

que eu pareço um pele-vermelha e tenho barba crescida. Imagina! Minha Celeste, minha 

Esposa, amo-te, amo-te muito. Sou o teu Esposo, o teu Amante, o teu Jaime. 

Minha Celeste, tu amas o teu Jaime? Como estarás tu, minha Celeste? Vou para o meu 

quarto ver muito o teu retrato, beija-lo muito e pensar muito na minha Esposa, na minha 

Celeste. 
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124          E4/57-16 (3) 

 

[Praia de Santa Cruz] 

[Julho 1870] 

 

Minha Celeste, minha boa Amiguinha, venho agora de fora. Hoje, depois de jantar, fui 

dar um passeio só. O Antero [de Quental] não pode passear depois de jantar e eu tenho andado 

pouco. Saí de casa com um livro de algibeira e fui para as dunas que há atrás de Santa Cruz. 

São montes, montes de areia até muito longe. É uma paisagem original que não deixa de não 

ser interessante. Fui por isso por aí fora a andar, atravessei as dunas e achei-me numa extensa 

planície com pinhais aos grupos, de espaço a espaço, pequenas searas de milho e o resto mato 

e areias e, nos pontos mais baixos, água e juncais. Como o que eu queria era andar, comecei a 

andar ao acaso - andei, andei durante umas duas horas - afinal cheguei a um lugar com as 

casas formando um largo e com uma igreja que estava aberta. Encostei-me por isso a ela - à 

porta estava um cão muitíssimo mal encarado que me quis morder e a que eu tive de aplicar 

um pontapé moderador. A igreja estava a aprontar-se e a arranjar-se. Voltei para trás e dirigi-

me, para saber onde estava, a duas raparigas que estavam a coser à porta duma loja que tinha à 

porta púcaros de barro e o competente ramo de louro. Perguntei-lhes como se chamava a terra. 

Responderam-me, tratando-me pelo meu nome, que eu estava no lugar da Silveira. Fiquei 

espantado que caras que eu nunca tinha visto, num lugar onde eu nunca tinha ido, me 

tratassem pelo meu nome. Perguntei-lhes como sabiam quem eu era, não mo quiseram dizer. 

Havia mais na loja uma velhinha muito agradável que me fez sentar numa cadeira para eu 

descansar. Estive aí um bocado em que me contaram da gente que havia no lugar, duma festa 

que vai haver e para que estão já preparando a igreja. Uma das raparigas estava mesmo 

fazendo um vestido para essa festa. Eu pensei tanto em ti, minha Celeste. Se nós fossemos 

casados e vivêssemos assim, numa aldeia, tão felizes, tão felizes. Se visses como aquela 

rapariga estava tão contente e influída a falar na festa e a coser o vestido a toda a pressa, 

decerto a pensar no seu namorado! Minha Celeste, e eu pensava em ti, na minha boa Esposa, 

na minha Celeste. Minha Amiguinha, eu queria-te tanto aqui! Despedi-me das mulherzinhas e 

voltei para Santa Cruz. 
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Estou agora a escrever-te, minha Celeste - é noite, sabes? A minha ceia vai ser uma 

melancia. Não tinha vontade nenhuma, mas tenho calor e sede. Minha Celeste, tu como 

estarás? Hoje estudei mas pouco por causa da mudança. A minha Celeste em que dia vai para 

Colares? O que terá o Abel [Maria Dias Jordão] dito? Tu sentes-te muito fortezinha? Minha 

Esposa, eu amo-te tanto, tu bem sabes! Olha quando vinha da Silveira apanhei no mato umas 

florinhas muito bonitas - vou-tas mandar. Minha Celeste, quando vais para Colares? Vamos lá 

ver-nos. Minha boa Amiga, minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto - e depois o concurso e 

depois casamos. É preciso a minha Celestina ir estando melhorzinha, mais fortezinha. Vamos, 

pela tua carta pareceu-me que vais comendo mais alguma coisinha. 

Vou-me deitar. Tu amas muito o teu Jaime? Adeus, minha Celestina - quem me dera já 

a tua carta de amanhã. Minha Celeste, tu estarás realmente mais fortezinha? Boas noites, 

minha Celeste, abençoa o teu Esposo, o teu Amante, o teu, sempre teu Jaime. Amo-te, amo-te, 

amo-te muito, sou o teu muito, muito teu Jaime. 
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125          E4/57-16 (5) 

 

[Praia de Santa Cruz] 

[Julho 1870] 

 

Minha Celeste, levantei-me muito depressa para ir logo tomar banho cedo. Fui ainda 

não estava ninguém na praia, tomei banho com o Antero [de Quental], um magnífico banho 

hoje. Viemos para casa onde eu agora te estou escrevendo, cheio da mais viva fome, 

esperando o almoço. Minha Celeste não te disse, me parece, que jantei ontem polvos guisados 

- sabes é magnífico - e realmente é a especialidade da Sr.ª Madalena, nossa criada, nossa 

senhoria e nossa cozinheira. É uma das maiores proprietárias do sítio. Minha Celeste, sinto 

agora mesmo a voz da sobredita Madalena que me vem trazer o meu almoço. Vou comer. 

Olha Celeste, sabes, vou comer 4 ovos quentes, 4! Vês como o teu Jaime come. O que eu 

queria era a minha Celeste aqui ao pé de mim. Que bom, não era Celeste? Íamos agora 

almoçar e depois passear, ver o mar, muito Amigos. Olha, pensar nisto e ir agora almoçar sem 

ti - faz com que eu coma de muito mau humor. Minha Celeste, até logo, vou almoçar. Ama o 

teu Esposo, o teu Amante, o teu, muito teu Jaime. Minha Celeste já almocei, agora tenho 

estado à espera da tua carta. Vou ler outra vez a de ontem. Eu não posso enquanto não vem a 

tua carta fazer coisa nenhuma, nem estudar, nem nada. Minha Celeste, então tu admiras-te do 

que eu como? Não sou gordo, não. Vê tu quem muito come, em geral, é magro - eu tenho 

conhecido grandes comedores todos magríssimos. Eu estou contente, tão contente mesmo tão 

feliz de tu me dizeres que estás melhorzinha, que já a comida te sabe bem, que já vais 

comendo. Minha Celeste, ainda bem. O teu Jaime ama-te tanto, tanto. Estudo sim, minha 

Celeste, olha hoje deixa vir a tua carta que tu verás como eu estudo imenso. Sem ela vir não 

posso. Minha Celeste eu já te tenho dito que o meu sistema é de não começar a dar por certa 

uma coisa, e a não pensar em mais nada. Eu tenho muitas esperanças no consulado, mas 

repito, não é infalível. E por amor de Deus não me venhas tu agora dizer, muito triste, que eu 

tenho menos esperanças. Não sei como te hei-de fazer compreender que não é nem pode nunca 

ser um negócio infalível. Enfim, não quero repetir-te o que sobre este assunto tanta vez te 

tenho dito. 
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Aqui tens a razão porque eu entendo que a tal nomeação do governo e a tal Comissão, 

no caso de falhar o consulado, pode servir-nos porque é caminho para outras coisas e porque 

não gasto, tal como tu dizes, todo o dinheiro no caminho. Enquanto a dizer mal do homem, 

não posso deixar de o fazer para bem não só meu, mas de todos os rapazes que têm o meu 

curso, porque este tem feito mal a todos e dando-lhe eu para trás ele perde mais essa 

influência. Vou mesmo publicar isso no Jornal do Comércio, mais cedo do que eu tencionava 

e ele não se atreverá a fazer-me mal porque se o fizer eu ensino-o. Que digam que eu tenho 

inveja de alguém, é que para coisa alguma me importa. Há coisas que não temo - poder de me 

fazerem a menor sensação - a minha consciência, quando me diz que eu devo porque é 

verdade, dizer uma coisa, rio-me depois imenso se começam por isso a chamar-me invejoso. 

Quando tu me disseste que não falam mal do [José Cardoso] Vieira de Castro diante de 

tuas Manas, deu-me uma imensa vontade de o fazer. Pois se eu sei que o homenzinho é tolo e 

estúpido como uma porta, completamente um imbecil - porque o não hei-de dizer. Depois 

chamam-me invejoso? E eu rio-me e acho a isso imensa graça. 

A minha Celeste que escreveu cartas ao seu Jaime tão bonitas! Minha Celeste, eu amo-

te tanto, tanto, eu sou tanto o teu Jaime. Minha Celeste, tu agora estás ainda inquieta por a tua 

carta que eu não recebi um dia e eu que as tenho às duas que me fizeram tão feliz, tão feliz. 

Não sei quando irei agora visitar a minha gente - tenho tido cartas do Papá, estão bons. Beijo 

tanto nas tuas cartas as palavras em que me dizes que pões-te muito contente com as minhas 

cartas. Minha Celeste, minha boa Amiga, eu amo tanto, tanto a minha Celeste. Minha Celeste, 

minha Celeste, tenho a tua carta, minha Celeste, minha Esposa, coitadinha, eu amo-te muito, 

muito. Estou tão contente - tu dizes-me que estás melhorzinha, mais fortezinha - eu gosto 

tanto, tanto. Estou tão feliz! Como tu me dizes que agora é ir para Colares e que te sentes 

muito melhor. Olha Celeste tu não exageres, não? As tuas melhoras são rigorosamente como 

me dizes, sim? Estou tão contente! Olha, Celeste quase pouco depois de ler a tua carta o 

Antero [de Quental], que estava a ler o Diário de Notícias disse-me assim: "Esta gente do 

Porto tem vontade ao Garrett. Quer você saber o que aqui vem transcrito do Nacional do 

Porto? Que o Garrett não pode entrar na Trapa e que se alistou enfermeiro no exército 

francês". Já vês, minha Celeste, que isso não tem verdade nenhuma, é uma invenção da gente 

do Porto. O [José Maria de Almeida] Garrett estava num convento e decerto lá se encontra 

ainda. Quando eu estava em Lisboa, numa ocasião, o Alberto Queirós disse-me que lhe tinham 
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dito que o Garrett estava no Porto. E era também mentira. Já vês que tudo isso se inventa. 

Minha Celeste, muito obrigada pelas florinhas tão bonitas que mandaste ao teu Jaime, tanto, 

tanto as beijei. Na tua carta não me falas nelas. Donde são? São do jardim do Pai Cinatti? Tu 

recebeste umas florinhas das dunas que eu te mandei? Minha Celeste, olha, perdoa agora 

mesmo voltei a ler a tua carta, porque me pareceu que me tinha enganado e tu lá dizes que 

eram de S. Pedro de Alcântara e que recebeste as minhas, perdoa. É que eu tinha lido a tua 

carta muito depressa. Eu quando leio a tua carta não me posso conter que não veja logo, logo, 

depressa, tudo o que tu dizes agora, sabes? Tudo para saber como tens passado e como estás. 

Eu a ler a tua carta, minha Celeste, e a pensar em ti com tantas, tantas saudades! Andaste pelas 

lojas e pelas ruas com a Beatriz [Cinatti Gardé], se eu aí estivesse tinha-te falado, minha 

Celeste, minha Esposa, minha boa Amiguinha - e tinha-te visto olhares para mim e sorrires 

para o teu Jaime e tinha-te ouvido dizer ainda que eu pedisse que me amavas muito, muito. 

Minha Celeste, o Abel [Maria Dias Jordão] não se esqueceu de ti mas é que ele quererá ir no 

fim lá dum tempo, que deve ser para ver como passaste esse tempo ou para que descanses e 

depois continues com qualquer tratamento. Mas se ele não aparecer dois dias ou três antes de 

ires para Colares, ia um dos teus Manos ir-lho dizer a casa que tu vais para Colares, que 

desejas saber o tratamento que lá deves seguir. Mas, enfim, isto é apenas uma lembrança. É 

claro que aí melhor sabem do que eu o que hão-de fazer. Que eu estou persuadido que a tua 

carta de amanhã ou depois já me fala da visita dele. Olha, minha Celeste, eu te explico uma 

cena passada em casa do Abel, quando morreu o Pai. Sabes que o Abel além do Levy [Maria 

Jordão] hoje visconde de Paiva Manso e que não é nada boa pessoa, tem um outro, o mais 

novo, chamado Rubens que eu conheci muito em pequeno, com quem brincava em casa do Pai 

porque já te disse que as nossas famílias se davam em tempos muito intimamente. Pois esse 

irmão não é simplesmente mau, é horrível. Foi para Coimbra e debotou por roubar os 

companheiros, e em Lisboa tem feito coisas semelhantes. É o que os franceses chamam um 

escroque, o que pode haver de pior. O Pai viveu nos últimos tempos quase com o Abel só, e 

entregue aos cuidados do Abel. Quando morreu, o Rubens apareceu em casa. O que então 

entre eles se passou não sei eu por miúdos, sei que o Rubens para obrigar o Abel a sair de casa 

e ficar ele senhor do que pudesse apanhar, deu uma bofetada na mulher do Abel que se atirou 

a ele de modo que muita gente que ali estava lhe arrancou o irmão das mãos e o Abel, como 

não o deixaram vingar a mulher, teve um ataque de que andou muito mal. Isto é o que eu sei. 
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Ora já vês que este vendo bater em sua mulher, devia dar no irmão e matá-lo até mesmo que 

fosse diante do Pai morto, ou fosse onde fosse. Já vês que não merece por isto o Abel tanta 

censura. Não contes as particularidades desta cena a ninguém - já vês que a recordação dela 

deve ser desagradável ao Abel. Ele quando lhe falam no irmão muda de cor. 

Como saiu o Demétrio [Cinatti]? Vais-me dizer amanhã, sim? Saiu bem, 

provavelmente, dá-lhe muitos, muitos parabéns meus. Escreve, sim, escreve mesmo muito, 

muito bem. O que deita a perder toda a gente e o que fez dizer tolices da Viseu foi ela querer 

escrever dum modo difícil daquele porque naturalmente diria as mesmas coisas, se as falasse 

sem pretensão e estilo. É isso exactamente que tu dizes quando queres provar que escreves 

mal. - Minha Celeste, minha Esposa. Minha Celeste tenho andado a passear vendo o mar e 

pensando em ti, minha Amiguinha - eu amo-te tanto. - É que positivamente, minha Celeste, eu 

ando sempre, sempre contigo. Minha Esposa, é noite vou dar-te as boas noites e deitar-me. 

Quero agora sempre deitar-me muito cedo e levantar-me ao romper do dia. Não é verdade que 

é isto que a Celeste quer que o seu Jaime faça? Abençoa-me, boas noites. Sou o teu Esposo, o 

teu Amante, e teu muito, muito teu Jaime. 
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126          E4/57-18 (1) 

 

Santa Cruz 

30.7.70 

 

Minha Celeste, minha Celeste, minha Esposa, tenho as tuas cartas, duas cartas. Agora 

estou eu com pena porque a minha carta vai decerto inquietar-te por veres que estive um dia 

sem receber carta tua. Vieram hoje duas, minha Celeste - que alegria! Eu andei hoje desde 

madrugada em que acordei sem puder dormir, apenas porque não tinha tido carta tua. Foi 

horrível, nem te quero contar o que sofri imaginando que estarias pior - enfim, nem eu sei 

imaginar, minha Celeste - numa impaciência excitada a trabalhar. Minha Celeste, que alegria, 

que felicidade, tenho as duas cartas! Minha Celeste, minha Esposa. Olha, eu te conto. Desde 

manhã, ou antes desde madrugada que eu andava inquieto para ter a tua carta, a olhar para o 

lado por onde o rapaz devia vir. Ele, de resto, vem sempre tarde e sempre mais tarde me 

parece para ter a tua carta e notícias tuas. Mas hoje então via e via o relógio que, como sempre 

num caso destes, andava sempre muito vagaroso. Passeei - fui ter ao pé do mar, voltei - e o 

criado sem aparecer. Ao mesmo tempo eu estava cheio de medo de que ele me aparecesse, 

ainda desta vez, sem carta tua. Tinha já resolvido partir imediatamente para Torres de qualquer 

maneira, e daí para Lisboa, de modo que ainda hoje, custasse o que custasse, chegasse lá. 

Enfim, não podendo já estar parado, comecei a caminhar na direcção da aldeia por onde o 

rapaz devia passar, antes de chegar a Santa Cruz. Que sol, Celeste, não imaginas - o caminho 

que eu seguia era de areia, ou então por cima das moitas do mato, onde saltavam inumeráveis 

gafanhotos e toda a casta de insectos. Fui assim andando até um casal. Nesse casal aproximei-

me da porta e vi nessa casa grande uma velha que fiava e uma rapariga que sentada no chão 

cortava migava e [...] cascas de melancia que depois me disseram que servem para galinhas. 

Estive a falar com a velha à sombra, porque o sol queimava, sobre a agricultura das suas 

terras, o seu milho, etc. - Não despregando os olhos nem o sentido do caminho de areia por 

onde devia passar o portador da tua carta, e ouvia maquinalmente a velha que contava 

maquinalmente a sua vida. Os anos que tinham perdido e infinitas coisas que eu nem ouvia. 

No caminho para onde eu olhava não vinha ninguém. Minha Celeste é horrível estar assim, a 

esperar, e eu temia tanto que estivesses pior - estar assim a esperar talvez uma má notícia, com 
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os olhos fitos num caminho deserto, branco e enquanto a gente sente dentro em si uma imensa 

tempestade de inquietação, de dúvida, de inquietação [sic] sentir um grande desassossego 

apenas interrompido por uma velha que conta serenamente os casos singelos da sua vida. Uma 

vez vi um vulto na estrada que me parecia o meu criado: corri, saltei uma sebe que servia de 

abrigo a um milheiral e achei-me diante de um homem desconhecido que recuou assustado de 

me ver assim. Voltei ao casal e afinal, no meio do que me dizia a velha ouvi-lhe que de Torres 

Vedras para Santa Cruz havia mais dois caminhos além daquele que eu estava vigiando. Assim 

que esta me disse isto, saltei para fora e vim até Santa Cruz. Quando cheguei à porta já o 

Antero me mostrava sobre a mesa as tuas cartas que tinham chegado na minha ausência. 

Fechei-me no quarto de dormir e antes de abrir as cartas, beijei-as tanto, tanto - chorei tanto de 

alegria! É que desde ontem, minha Celeste, que o não receber carta tua me tinha assim 

acumulado tanta inquietação que eu precisava desafogar. Mas nunca houve lágrimas mais 

felizes do que as que a tua carta recebe. Minha Celeste, minha adorada Esposa! Olha, minha 

boa Amiga, minha Amiguinha, minha Celeste, minha Esposa, eu amo-te, amo-te mesmo muito 

quanto uma vida e uma alma podem amar, amo-te eu a ti. Se eu o não sentisse sempre como 

sinto, bastaria um destes momentos para eu sentir bem fundamente como te pertenço, como eu 

estou ligado a ti e a este amor. Como te amo, minha Celeste, minha Esposa, como te amo 

minha boa Amiguinha, minha Amante, minha Amante, minha boa Celeste, eu amo-te, amo-te, 

amo-te, deixa-me muita vez chamar-te minha, minha Amante, minha Noiva, minha Esposa, 

minha Mulher, minha, minha. Amo-te, sim, amo-te muito. Estou tão feliz com as tuas cartas! 

E como tu lá dizes tantas vezes que gostas das minhas cartas e que o teu Jaime é bom. Tu é 

que és um Anjo, minha Celeste. 

Olha, Celeste, estou agora ao pé desta carta que te estou escrevendo parado um bocado 

a descansar. É que no que eu tenho tido de inquietação desde ontem, gasta-se muita vida. E eu 

não te escrevi, não podia parar, não podia sossegar sem ter a tua carta, e tenho duas, duas 

cartas. Tu não me dizes nada - é que provavelmente sem tu saberes, deitaram-nas no correio já 

fora de horas. Estou tão contente de tu não estares pior, olha, minha Celeste, tu permite-me 

dizer-to é que fazes os frenesins e as causas deles. Minha Celeste, coitadinha, tu andas 

doentinha, e isso é que [te] faz nervosa, eu bem sei. Mas olha, ao menos prometeste que hás-

de ouvir o que o teu Jaime te diz e confiares-te nele e achares no que agora te vou dizer que eu 

tenho razão, sim? O Jaime agora resolve. Vais ver. Minha Celeste, é possível que tudo isso se 
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desse entre o Abel [Maria Dias Jordão] e o José Maria Eugénio, mas vê bem que o José Maria 

Eugénio tem fama, e por muitos motivos justificada, de ser muitíssimo avarento e miserável, 

que é uma das maiores senão é mesmo a maior fortuna de Portugal e que o Abel salvou de 

uma doença mortal. Mas nada disto tem que ver com a minha Celeste. Pois a ti não te basta o 

eu dizer-te que tenho conhecido famílias que o Abel trata há muito tempo e que nunca lhe 

pagavam senão a 1000 reis a visita? Que o que todos os médicos assim por uma visita ganham 

é 1000 reis, dez tostões? Pois eu era capaz de te aconselhar uma coisa que fosse miserável? 

Bem vês, minha Celeste, que o teu Jaime que o diz é porque é, é porque sabe. Sabes tu o que 

fazer com isso? É que eu fiquei aqui num desassossego porque já sei que qualquer vez que te 

sintas com febre ou mal não mandas logo, logo chamar o Abel e isso dá-me uma inquietação 

horrível. - Oh! minha Celeste tu queres que o teu Jaime aqui, longe de ti, esteja sossegado a 

pensar na sua Celeste! Olha, minha Amiguinha, eu ainda tenho bem vivo o que sofri desde 

ontem, imaginando-te pior. Eu amo tanto a minha Celeste. Pois tu, minha Celeste, tinhas febre 

e passou-te porque tomaste o quinino que te foi aplicado pelo Abel e perguntas-me o que o 

Abel lá foi fazer? E depois, quando se está assim doente e fraca, o médico, e um médico como 

o Abel, sabe quando deve tomar-se um remédio, quando deve parar-se enfim, e muitas vezes 

não dão remédios logo porque precisam observar a doença. Minha Celeste e a mim descansa-

me tanto, tanto que o Abel te veja. Não digas que eu sou egoísta por isto, não? Pois é egoísmo 

o eu querer tranquilizar-me, saber a tua saúde? Pois não é isto amar-te? Não, tu não podes 

censurar-me isto, minha Celeste, minha Esposa. Olha, minha Celeste, trata de ti com todo o 

cuidado e faz o que o Abel te disser, sim? E toda a vez que as visitas se pagam a dez tostões - 

é o que faz toda a gente, é o que os médicos esperam de toda a gente que se salva da morte 

tendo muitos milhões de fortuna. 

Ora diz-me, não achavas tu mesma esquisito que o Imperador Napoleão pagasse aos 

seus médicos a dez tostões? E isto quer dizer que um médico que uma vez o tratasse nunca 

mais recebe de ninguém senão contos e contos de francos? Já se vê que não. Não faças pois 

esse disparate de juntar muito dinheiro ao que deu o Pai Cinatti. 

Minha Celestina, quando eu te disse que achava muita graça ao que o Eça [de Queirós] 

e o Ramalho [Ortigão] iam fazer, não sabia senão que se tratava de fazer supor que havia um 

crime horrível junto de Lisboa. Estava da parte dos que escreviam compor as peripécias mais 

esquisitas e variadas para excitarem a atenção. Já vês que se os tens lido - que esse caso da 
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senhora não foi senão um pretexto para levar à tal casa o médico raptado e para fazer supor ao 

leitor uma coisa quando era outra - e que não há lá tal senhora. O caso que tu expões é mal 

apresentado e não vem nada para o que se trata. O que tu supões era infame se realmente dois 

indivíduos de propósito, sabendo que uma senhora tinha o marido a viajar, fossem inventar 

uma história de propósito para fazer recair suspeitas sobre ela. Mas nada disso sucede, e o 

Queirós e Ramalho só fariam uma história como a que parecia começar, depois de terem 

sabido que por modo nenhum havia uma só senhora que fosse naquelas circunstâncias. De 

mais a mais, era fácil de saber porque toda a gente se conhecia em Lisboa e eles podiam 

perfeitamente verificar se qualquer senhora estava nesses casos de ter o marido fora, e estou 

certo que o não fariam sem as precisas informações. De mais a mais, já vês que aquilo era só 

um pretexto para atrair o médico e que a história é outra. Não te zangues pois - ri-te porque 

não há motivo para outra coisa. Porque todos engolem a peta que é um regalo. Andam 

aterrorizados a ler os jornais e o Diário de Notícias porque tem-se vendido muito com esta 

especulação. São uns palúrdios! Mas basta a minha Celeste não querer que o seu Jaime se não 

meta nisto, para o seu Esposo o não fazer. 

Minha Celeste, o Papá esteve doente do estômago. Mas está melhor, sim. Previne sim, 

quando fores a Colares. Tu vais comendo mais alguma coisinha, sim? Estou persuadido que o 

Abel, quando eu amanhã receber a tua carta, já lá terá ido. Pois sim, mas diz-me tu ao menos o 

que ele te mandar fazer. Estavas muito bonita naquela manhã e és muito bonita com o cabelo 

desalinhado e zango-me deveras se continuas a teimar com a tua modéstia que não és. A 

minha Celeste, a minha Noiva bonita, a minha Esposa. Minha Celeste, minha Amiguinha, 

minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto. Que contente fiquei em receber duas cartas tuas hoje e 

em ver que não estavas por modo nenhum pior. Minha Celeste, olha, tenho andado por aí a rir 

a conversar com toda a gente, tão contente tão feliz. Minha Celeste, minha Amiguinha, como 

eu te amo. A minha Menina, coitadinha que tem estado a fazer uma renda para o nosso 

casamento. Minha Celeste, coitadinha. Olha, mas vê lá não trabalhes nunca, nem nunca na 

renda muito tempo, que te cansa. O que são 19 biquinhos? Coitadinha, minha Celeste! Olha tu 

és um Anjo, mesmo um Anjo. Querias dar o retrato ao teu Jaime de surpresa, minha Celeste, 

como eu beijei a tua carta. Olha Amiguinha, mas eu mesmo sem surpresa não dispenso o teu 

retrato em vindo de Colares, que vens por força mais gordinha e mais forte - duas coisas que te 

hão-de vir juntas, a gordura e a fortaleza. Na ausência de fresinança (?) que tu dizes que hás-de 
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ter em Colares, não te referias a mim, não? O Jaime não tem fresinado (?), pois não? Pudera! 

Eu quero a minha Menina tão bem, tão sossegada, tão feliz. Quando me dizes que alguma 

carta minha te fez feliz, fico eu tão contente, tão feliz. Nem o Papá nem a Mamã nunca me 

dizem nada a teu respeito. Verás que eles hão-de gostar muito de ti. Pudera se a minha Celeste 

é tão boa e ela é a minha felicidade. Minha Celeste, jantei hoje tarde - fui passear um bocado à 

praia onde estive a pensar em ti tanto. Ontem, meu Deus, que dia sem carta tua e que noite e 

que manhã. Enfim já lá vai agora tenho as cartas da minha Celeste porque ela está melhor. 

Minha Celeste é noite e bem noite. Venho pedir-te perdão de não responder a tudo, tudo que 

está nas tuas cartas que eu tenho lido e beijado tanto. É que de ontem até hoje sofri muito. 

Estou assim muito cansado, como quem acaba dum prolongado ataque de nervos. Mas estou 

assim numa prostração tão boa, tão agradável, que não imaginas, pudera! Sei que a minha 

Celeste está melhorzinha, mais fortezinha, que já come alguma coisa. Sou tão feliz, tão feliz. E 

eu passei uma noite tão ruim. Só o pensar nisso me faz mal. Minha Celeste até amanhã - vou-

me deitar, sim? 

Havia de ser bom o tal bife de que eu não era capaz de dar conta. Que ratona! Minha 

Celeste, minha Esposa, tu estás melhorzinha, que bom. Deixa estar que eu procuro-te no dia 

em que chegar a Colares. Estou já tão contente a pensar nisso. Olha, minha Celeste, você não 

me conhece. Eu estou preto e tenho barbas todas crescidas. Queres que corte antes de te 

aparecer? Diz-me. Olha, Celeste, uma das cartas que me mandaste é muito grande e eu não 

quero que escrevas muito que te cansas. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, sou tanto o teu 

Esposo. Agradece muito, muito ao Octávio [Cinatti] as saudades que me manda e dá-lhe 

muitas saudades minhas. Minha Celeste, hoje sou eu que vou dormir sossegado e muito. Estou 

tão contente. Minha Celeste, minha Esposa, vamos casar-nos mais cedo para nunca mais nos 

separarmos, para que nunca mais tenha dias assim como o de ontem e parte do de hoje que 

mesmo inferno que houvesse os [não] haveria piores. Minha Celeste, eu amo-te, amo-te, amo-

te muito, sou o teu Esposo, o teu Jaime. Abençoa muito o teu Menino, o teu Marido, o teu 

Jaime. Até amanhã, sou o teu Jaime. 
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127          E4/57-18 (5) 

 

[Praia de Santa Cruz para Colares] 

9 Setembro [1870] 

 

Minha Celeste, que dia, que dia! Uma chuva imensa - que triste. Minha Celeste 

amanhã já tu não estás triste, amanhã já tu vês que te perdoei. Não digo que já vês que te amo 

muito, muito porque isso deves tu saber bem, que te amo, que te amo muito, que sou teu 

deveras e para sempre teu. Amo-te, amo-te minha Celeste. Tu vais amanhã estar muito feliz, 

sim? Meu Deus, tu tens-te afligido, mas bem vês que a culpa foi tua. Não queiras nunca que eu 

seja insensível ao que me dizes. Tu mesma mo dizes que me zangue, que ralhe contigo. 

Também eu me aflijo muito, muito Celeste e só deixei de te escrever quando as tuas cartas 

foram bem más, bem más. Vamos, eu perdoei tudo à minha Celeste, eu amo-a muito, muito. 

Olha Celeste, fui tomar banho eu só. Ninguém mais cá tomou. Eu fui tomá-lo numa aberta 

porque tem cá chovido imenso. Agora parece que vai abrandar. Minha Celeste, olha, tu sabes, 

o teu Jaime no dia antes daquele em que recebeu a tua carta tão bonita, tinha ido a Maceira, a 

casa do Alexandre, daquele homem com quem falaste a meu respeito, em casa do Damião. 

Este tinha vindo a Santa Cruz convidar-nos a mim e ao Antero [de Quental] para lá irmos a 

casa dele ver não sei que ele lá tem. Fomos, eu estava bem mau companheiro, bem triste, bem 

aflito. Imagina - mas pensei em que indo a pé, eu me fatigaria, são perto de 3 léguas. Fui com 

o Antero a pé. Chegamos lá. Eu já numa ocasião tinha visto aqueles sítios e tinha visto que 

eram muito lindos, mas assim de longe. Deixa-me já dizer-te que lá ele e os irmãos me falaram 

no Damião e na família, dizendo que me conheciam e falavam muito em mim. Disse-me o 

Alexandre que o Damião ou em casa do Damião uma vez falaram muito a meu respeito com as 

Sinais. Fiquei percebendo que as Sinais ou Cinais eram as Cinattis. Eu estava triste, mas 

pensar assim em que tu falavas em mim, pensar que tu me não amavas já, fez-me ainda mais 

triste. Eu afinal tinha sempre uma esperança que tu me escrevesses dizendo-me que me 

amavas muito e pedindo-me perdão do que me tinhas dito. Mas essa esperança perdida 

desvanecia-se, e tu podias realmente não gostar de mim e tudo tinha acabado! Minha Celeste, 

eu amo-te tanto, tanto. 
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Olha Celeste, que lindos são aqueles sítios. Depois de jantar fomos ao rio [Lis] eu e o 

Antero, um irmão do Alexandre e dois rapazes que aqui estão com as famílias em Santa Cruz e 

que foram a cavalo ter connosco a Maceira. Fomos embarcados. O rio é estreito, assim no 

dobro da ria de Colares, e as margens são quase todas penedias brancas de granito como as de 

Sintra. Dá muitas voltas, por vezes parece que estamos num lago preso nas três paredes de 

rocha. Era à tarde: estava tudo sossegado, e de bocado a bocado saltavam peixes pela água em 

volta do barco. Como eu pensei em ti, minha Celeste, como eu pensei em ti, como eu te queria 

ali ao pé de mim e a ouvir-te dizer que me amavas. Olha Celeste, como é triste, como é 

doloroso o pensar assim, e pensar também que um futuro que este pensamento acordava, tinha 

desaparecido. - Tu amas-me, não é verdade? Tu amas-me muito, sim? Minha, Celeste vê bem 

que a vida do teu Jaime está perfeitamente ligada ao teu amor. Minha Celeste, tu amas-me 

muito, sim? E és feliz com o meu amor, sim? Minha Celeste coitadinha, as tuas costas, as tuas 

costas, minha Celeste, coitadinha. Minha Celeste o teu Jaime beija-te as mãos. Minha Esposa, 

eu tenho beijado tanto a tua madressilva e um botãozinho de roseira de toucar que me 

mandaste. Minha Celeste, tu amanhã já não estás triste, pois não? Minha Celeste, eu amo-te 

tanto, tanto. Olha o Papá está melhor, mas ainda está abatidíssimo. A febre é que cessou. Logo 

que possa, vou ver-te. Minha Celeste, minha Amiguinha, eu amo-te tanto, tanto. Olha Celeste, 

não te tenho podido escrever muito porque tenho andado com o Papá. Agora venho dar-te as 

boas noites. Vou mandar-te esta carta. Tu estás feliz? Eu amo-te tanto, tanto. Não sejas injusta 

nunca com o teu Jaime que te ama tanto, tanto. Abençoa-me e diz-me que és minha, as minha, 

que és a Esposa, a Amante do teu Jaime. Amo-te, eu amo-te muito, sou teu, teu, teu para 

sempre, teu Esposo, teu Jaime. 

Amo-te, amo-te, amo-te, muito, muito. Teu Jaime. 
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128          E4/60-2 (18) 

 

[Lisboa] 

[Setembro 1870] 

 

Minha Celeste, minha Celeste, estás em Lisboa. Falei-te, apertei-te a mão, vi-te, 

sorriste para mim, estou tão contente, tão feliz. Vais-me dizer que me amas muito, muito, que 

ficaste muito contente de veres o teu Jaime? Minha Celeste, diz-me, estás contentinha, não é 

verdade? Eu amo-te tanto, tanto, tanto. Eu tinha-me afastado de junto do Rossio onde afinal 

parou a diligência porque estava já em cuidado temendo que ela tivesse ido a outro sítio e que 

tu já te tivesses apeado. E fui ao largo do Duque perguntar se já chegara a diligência quando a 

vi vazia, já pela Rua do Príncipe, deitei a correr e apanhei-te no meio da Rua Nova do Carmo. 

Minha Celeste, eu amo-te tanto! Olha quando te apertei a mão à tua porta tive tanta, tanta 

vontade de te beijar a mão, de apertar junto ao meu peito. Minha Celeste, nós depois de 

estarmos tanto tempo separados devíamos ser Esposo, ser Marido e Mulher e estarmos um 

junto do outro a amar-nos, a amar-nos muito, muito a falarmos e eu a ver-te muito alegre e 

muito feliz. Minha Celeste, tu és muito feliz com o meu amor? Amo-te, amo-te muito! Olha, 

Celeste, eu passei todo o dia de hoje a estudar. Eu tenho estudado para o concurso não tenho 

ainda podido ler o regulamento consular de 1851. Li-o hoje durante o dia. Li-o todo – levei 

muitas horas – tinha 171 artigos. Mas já o sei. Não fiz mais nada. Minha Celeste, minha boa 

Amiga, vamos casar-nos muito cedo. Eu amo-te tanto, tanto. Minha Esposa diz-me , tu ficaste 

muito contente de ver o teu Jaime? Quando te beijasse eu muito as tuas mãos – quando estiver 

muito, muito tempo ao pé de ti para matar estas saudades! Minha Esposa, minha Mulherzinha, 

eu amo-te tanto, tanto, eu sou tanto o teu Marido, o teu Esposo, o teu Amante. Minha Celeste, 

vou ver-te agora à tua varanda, vou ouvir a tua voz, vou amanhã ver-te, ter mais uma carta tua. 

Vê que felicidade, como eu vou agora estudar, trabalhar para o nosso futuro sob as tuas vistas, 

vendo-te, abençoado por ti, pela minha Celeste, pela minha Amiguinha. Olha Celeste, deita-te 

cedo, tu hás-de vir moída, deita-te já e ama muito , como sua Esposa o teu Marido, o teu, para 

sempre teu Jaime. 
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129          E4/57-11 (1) 

 

[Lisboa] 

[Setembro 1870] 

 

Sabes, hoje, o Jaime tem tantas saudades da Celeste... 

 

Minha Celeste, queres que te diga o que fiz hoje? Não fiz quase nada e disso estou bem 

zangado. Primeiro estive muito triste, a tua carta era-o tanto, tanto! Estive a pensar muito em 

ti, a ver o teu retrato, a pensar no nosso futuro, a dizer-te que tu havias de viver muito feliz ao 

pé do teu Esposo, do teu Jaime que te amava muito, muito, que não estivesses triste que o 

Jaime queria ir para o pé da sua Menina para estar tão meigo com ela, para lhe dar tantos 

beijos, para a acariciar tanto, tanto, para lhe falar tanto no seu amor, e a Celeste ficava muito 

feliz, muito contentinha, muito Amiguinha do Jaime. Minha Celeste, não estejas triste, não? 

Depois veio a tua segunda carta que me deixou mais sossegado. A Celeste sentia-se 

boa que era o principal - os maus pressentimentos em pessoas nervosas, apenas querem dizer 

isto mesmo. Quando terríveis pressentimentos não tenho eu tido que se não verificam? Olha, 

parece-me que nunca te contei isto: quando eu era pequeno, muito pequeno mesmo, um dia 

imaginei que no seguinte morreria. Ainda hoje me lembro da impressão desta ideia, era como 

se realmente visse a minha morte. Sofri imenso, chorei, não dormi. Mas que terrível impressão 

eu sentia, uma convicção profunda de que ia morrer. O dia seguinte passou ainda na mesma 

angústia e nos mesmos pressentimentos e... é inútil dizer-te que não morri. Tu não estejas 

triste com pressentimentos. Uma dor no peito assusta-me e aflige-me muito, um 

pressentimento só não quero que o tenhas porque te entristece e porque eu não posso estar 

alegre e feliz não estando a minha Celeste, a minha Noiva, a minha Amante, a minha Esposa 

que eu amo tanto. 

Tinha-te dito que pouco ou nada havia feito hoje. Vais ver. Tinha apenas começado a 

trabalhar quando me procurou um rapaz que ontem me falou perguntando-me a minha morada 

quando eu ia entrar para o Passeio da Estrela, viste? É um estudante de engenharia florestal 

que está na Granja de Sintra e que me queria perguntar umas coisas a respeito duns livros e 

duns trabalhos que lá querem fazer. Estivemos a falar sobre isso muito tempo. Depois estive 
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com o Filipe da Silva, o [Luís de] Andrade, o [João] Lobo de Moura, o Manuel de Arriaga, o 

[Daniel da?] Silva Guimarães e no meio daquele cavaco geral não pude fazer coisa alguma. 

Vesti-me, fui a uma travessa - aqui ao pé a uma loja de livros em segunda mão para comprar 

uns - estive a escolhê-los, não os comprei porque o homem queria um dinheirão por eles e fui 

ver-te. 

Aqui tens o que eu fiz. Agora, depois de te fazer entregar a carta, vou para casa onde 

estava o Lobo, depois entrou o Aquiles [Cinatti] e estivemos a conversar; o Aquiles esteve a 

ver umas estampas dum D. Quixote que é do [Daniel da?] Silva Guimarães e o Lobo esteve a 

ler em voz alta um livro de economia política que eu ouvi. Tomamos chá e agora, depois de te 

escrever e de falar ao teu retrato, vou dormir a pensar na minha Celeste, na minha Esposa. 

Santinha, como eu amo a minha Menina, a minha Celeste. Anjinho, Santinha, minha boa 

Amiga, como eu amo a minha Amante, como eu adoro a minha Esposa. Minha Celeste, tu 

estás muito minha Amiguinha? Vou-me deitar, sim? Não é muito cedo mas não estudei nada, 

quer dizer não li nada segundo as ordens da minha Menina. Ama muito, muito o teu Jaime. 

Tive tanta pena de te não falar hoje. Que bonita a tua carta agora à noite. Coitadinha que 

estavas com sono. Amiguinha, eu amo-te tanto, tanto, sou o teu Amante, o teu Esposo, o teu 

Jaime. 

Abençoa-me, amo-te, amo-te muito, estou apaixonado pela minha Mulherzinha, pela 

minha Celeste, sou para sempre o teu Jaime. 

Bons dias Celeste, vou já mandar-te esta carta. Tenho raiva a mim mesmo por me não 

levantar cedo. Tu estás muito boa? E estás contentinha a pensar no teu Jaime? O teu Jaime é 

bem da sua Esposa, adora-a muito, muito. Teu, sempre teu Jaime. 



 281 
 

130          E4/60-4 (11) 

 

[Lisboa] 

[Setembro 1870] 

 

Minha Celeste, quando te deixei fui a casa do [Augusto] Machado por causa da 

comédia [O Degelo], depois estive um bocado no Trindade num camarote onde estava o 

Antero [de Quental] e o [Eduardo?] Garrido e vi parte do Barba Azul, depois fui a um café 

comer um bife com batatas e agora estou-te escrevendo pedindo-te já perdão para te escrever 

pouco porque tenho imenso sono, quase não dormi a noite passada. No Trindade estive com o 

[António da Silva] Francisco Mendes que me disse o seguinte: “Então quando deixa cá a nossa 

falange de homens solteiros?”. “Logo que possa” – respondi-lhe eu. – “Eu não sei bem se sou 

indiscreto nisto e peço-lhe perdão – continuou o Mendes – mas interesso-me tanto por si e sou 

tão sinceramente seu afeiçoado que tenho ouvido falar nisto a muitas pessoas, que quis dizê-lo 

a si mesmo.” Eu disse-lhe que lhe agradecia o interesse que tomava por mim, que realmente 

era verdade que eu contava casar com uma senhora e que ainda o não tinha feito por não ter os 

meus negócios em ordem para isso. Ele disse-me que te tinham mostrado creio que no teatro e 

que eras uma das Senhoras mais formosas que ele conhecia, que o assunto estava 

perfeitamente justificado. Conversamos sobre o negócio de Viseu e ele disse-me que contava 

logo que se abrisse as Câmaras tratar disso. Vê, minha Celeste – uma Senhora das mais 

formosas! Minha Celeste, tu bem sabes que és muito, muito bonita., tu bem o sabes. Minha 

Celeste, eu amanhã te mando uma tradução minha do tal bocado do instrumento mas eu não 

sei inglês para isto e tu sabes mil vazes mais inglês do que eu – há aqui até palavras como [...] 

que nem encontro no dicionário. Enfim, lá vai. 

Não te atrapalhes tu. Pensa sempre nisto – que o enfrenisares-te e o zangares-te por 

muito pouco tempo que tenhas e por muito que tenhas que fazer, não faz senão mal. Quanto 

mais te enfrenesias menos fazes. Tem a paciência possível, sim? E dorme o necessário. Como 

está o teu dedo? Coitadinha da minha Celeste que escreveu ao seu Jaime como uma pena atada 

com um [...]. Minha Celeste, o teu Jaime ama-te tanto, tanto, tanto. Olha, minha Amiguinha, 

deixa-me ir deitar. Sou o teu Esposo, muito, muito teu Amigo, o teu Jaime. 
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Minha Celeste, bons dias, que sono enorme e descansado que eu dormi em toda a 

noite, não acordei uma só vez. Vou almoçar. Depois mandar-te esta carta, depois ver-te, 

depois trabalhar. Como tens passado? Amo-te, muito, muito, minha Celeste, o teu Jaime ama-

te muito, mas não te queria enfrenesiada. Minha Celeste, minha Esposa, vamos casar muito 

breve, sim? Sabes – disseram-me ontem que um jornal disse que o Sr. Batalha Reis ia 

empreender uma longa viagem a mandado do Governo. Andei a procurar e não vi nada. Será a 

tal viagem projectada? Que bom, Celeste, que vamos ambos. Minha Esposa, o teu Jaime ama-

te muito, muito. Sou o teu Esposo, o teu Amante, o teu Jaime. 
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131           E4/57-6 (3) 

 

[Lisboa] 

[Setembro 1870] 

 

Minha Celeste, quando hoje te deixei, fui ter com o [Daniel da?] Silva Guimarães a 

quem eu precisava dar parte duma coisa que ele me tinha pedido para pedir ao [Francisco 

Simões] Margiochi que é meu amigo, sobre uma pretensão que o Silva tem para que eu sirvo 

de empenho. Vê tu, minha Celeste, eu a servir de empenho para os outros e sem conseguir 

nada para mim! Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto! Tu ficaste muito tola e muito 

presumida do que me disseram a teu respeito? Das mais formosas senhoras - hem? Minha 

Celeste, o teu Jaime ama-te muito, muito. Tu estiveste hoje muito feliz? Muito contente. 

Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto! Tu estás feliz e contentinha, sim? Então a minha 

tradução coincide com a tua? Eu bem sei que sei muito menos inglês do que tu, por isso é que 

eu te disse que te não servia de nada a minha tradução. 

Minha Celeste, amo-te muito, muito. 

Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 

Vou trabalhar, adeus minha Esposa. Sou o teu Jaime. 



 284 
 

132          E4/59-4 (16) 

 

[Lisboa] 

Setembro? [1870] 

 

Minha Celeste, tive hoje de acompanhar o [João] Lobo de Moura ao Banco 

Ultramarino onde precisava de ir e onde não tinha ânimo de ir só, e tive depois de vir 

despedir-me de meu irmão que se vai amanhã embora para Torres Vedras. Não o achei em 

casa, estive agora à espera dele. Tenho tantas, tantas saudades tuas! Minha Celeste não 

imaginas como eu agora estou triste e como tenho saudades tuas e como desejava falar-te. Meu 

Anjo, minha Esposa. E se eu não arranjo breve coisa alguma e se todas as nossas esperanças 

não têm muito breve realização? 

Minha Esposa, eu quero muito breve ser deveras o teu Marido, o teu Esposo, o teu 

Jaime, já, já eu não posso ser mais tempo o teu namorado para estar assim sempre longe de ti, 

sem te poder falar, tão cheio de saudades. Eu amo-te tanto, tanto! Mesmo eu depois de vir da 

igreja, depois de ter o direito de te chamar minha Mulher diante do mundo inteiro, depois de 

sermos deveras, e à face da sociedade, um do outro, depois de sermos absolutamente senhores 

da nossa vontade, havemos segundo o teu plano de ir cada um para sua casa, à meia-noite, 

depois de nos despedirmos como dois estranhos. Mas cada um para sua casa!!! Esta frase é 

espantosa! Cada um para sua casa! Mas a minha casa é tua desde esse momento e, ou a casa de 

teu Papá não é tua ou se o é, é-o também a minha porque desde esse momento, perante a 

sociedade, como desde já perante as nossas almas, tudo que é teu é meu e tudo que é meu é 

teu. Prefiro então passar a noite junto a ti no Caminho de ferro, só num vagão que nos leve 

para a nossa casa, do que separar-me de ti por horas, depois de seres verdadeiramente minha 

mulher. Depois, se queres que eu te diga a verdade, eu não imagino belo e feliz um dia de 

casamento entre uma multidão de parentes que eu estimo todos, que me estimam todos a mim, 

mas que me importunam nesse momento. Pois eu hei-de ter tantas saudades tuas, tanto desejar 

estar sempre contigo, mas contigo podendo dizer-te mil vezes que te amo, podendo ouvir-to 

dizeres-mo, e hei-de em vez de estar só contigo, estar no centro de mil observações, de mil 

graças porque um grande amor parece sempre ridículo para os que o não experimentam. Nós, 

logo que casemos, vamos para a nossa casinha e não queremos saber de mais ninguém para 
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coisa nenhuma e só queremos estar muito tempo a olharmos um para o outro, a amar-nos, a 

adorar-nos, a traçar os mil castelos no ar da nossa felicidade. Minha Celeste, minha Esposa! 

Olha, conforme a terra assim combinarmos nós. Quem sabe onde ela será? É verdade que 

quem sabe mesmo se será! Minha Celeste, minha Amiguinha, eu amo-te tanto, tanto, tenho 

tantas saudades tuas! 

E meu irmão ainda não veio nem minha cunhada, e eu que em sendo 6 ½ tenho de ir a 

casa do [João de Andrade] Corvo. Venho hoje a ver-te tão pouco, estou tão triste. Amo-te 

tanto, tanto, Amiguinha. Sabes o que eu sonhei esta noite? Que lindo sonho! Assim é que 

devia ser a realidade para o dia do nosso casamento. Imagina que nós tínhamos no Tejo um 

Chalé suíço muito bonito com o tecto saliente de madeira muito simples, mas muito bem 

colocado com trepadeiras e as campainhas de que ontem me falaste a caírem do tecto em 

festões, e arbustos artísticos e elegantes à roda. No sonho este Chalé era na outra banda sobre 

umas rochas, o rio banhava-as. No sonho também eu herdaria este Chalé de meu Pai que 

estava no Brasil. No dia do nosso casamento nós logo saindo da igreja tínhamos ido mudar de 

fato a casa do teu Papá. Eu estive contigo no teu quarto onde tu me estiveste a mostrar todos 

os sítios onde costumavas escrever-me, onde punhas o meu retrato, onde punhas as minhas 

cartas e eu andava vendo tudo que tu me indicavas e beijando as tuas mãos. Mas no meio de 

tudo isto (disparate de sonho) eu estava inquieto, dizendo-te que o Casimiro [Serzedelo], teu 

cunhado, olhava para mim com maus olhos e me queria fazer alguma e tu, para me sossegares, 

ponderavas-me que ele estava, pelo contrário, de tão bom humor que até nem trouxera 

espingarda. Depois fomos ao Cais do Sodré e iam convosco todos os nossos parentes, e nós 

íamos de braço dado, muito amiguinhos de dia, como marido e mulher, mas ao mesmo tempo 

tu dizias-me que não te desse o braço que o Aquiles podia não gostar. Enfim, fomos para o 

Chalé, mas quando atravessávamos o Tejo, era noite estrelada e ao mesmo tempo dum 

lindíssimo luar e eu apertava muito as tuas mãos e beijava-as muito, e tu ias sentada ao pé do 

teu Jaime, muito chegadinha a ele, encostando a cabeça ao meu ombro e eu ia a contar-te 

como tantas vezes sonhara estar assim ao pé de ti, sentir a tua cabeça reclinada junto da minha, 

sentir os teus cabelos, doido de amor e de felicidade e chamava-te muitas vezes minha Celeste, 

muito minha Celeste, mas quando eu te dizia isto, dizia-te também que me parecia que aquilo 

mesmo que se estava passando era ainda um desses sonhos e isto acordei! 
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Estive ainda muito tempo sem querer abrir os olhos, imóvel, deitado de costas, como 

eu estou sempre que tenho um sonho de tanta realidade como este. Sentia-me tão feliz! Quase 

que apenas sentia a cabeça, estava ainda meio adormecido, mas com um adormecimento tão 

agradável e uma tão íntima felicidade! Tinha a tua imagem tão presente e fora duma tal 

realidade, imaginando o sonho que eu me sentia feliz como se realmente acabasse de passar 

muitas horas junto a ti. Minha Celeste, minha Amiguinha, nem eu posso imaginar a felicidade 

que terei quando realmente for teu Esposo e nunca mais te deixar e poder passar toda a vida, 

adorando-te. 

Minha Amiguinha, minha Celeste, vou ver-te, não chega meu irmão, vou-me embora, o 

que eu quero é ver-te. Vais ficar muito Amiguinha do teu Jaime com esta carta e muito feliz? 

Vai à janela da Rua das Flores que eu estou no Largo da Camões e bate as palmas para o teu 

Jaime ver que estás muito contentinha. Sou o teu Esposo, o teu muito teu Jaime. 

Vai ler para a janela da Rua das Flores. Como está o Demétrio [Cinatti]? Dá-lhe 

saudades. E a Adelaide [Cinatti]? 



 287 
 

133          E4/57-13 (5) 

 

[Lisboa] 

1870? 

 

Minha Celeste que noite, que esplêndido luar. Olha, eu antes queria que chovesse. Isto 

é belo sim, mas eu estou só, mas eu estou sem ti e esta noite mesmo por ser muito bela faz-me 

tantas saudades de ti, tantas, tantas! Oh minha Celeste, tanta beleza por este mundo, tantas 

paisagens, tantos aspectos tão admiráveis que deviam servir de quadro à nossa felicidade que 

nós que nos amamos devíamos tornar para nós mil vezes mais formosos, e afinal aqui estamos 

separados vendo a felicidade a dois passos e sem os podermos dar. Porque, minha Celeste, 

quando se não está muito feliz, quando nos falta alguma coisa, uma noite assim é muito triste, 

não é? Pode-se ler - estive à bocado a ler cartas tuas à janela. Aqui é tudo tão sossegado! não 

se vê ninguém, não se ouve coisa nenhuma apenas, assim de vez em quando, uma sineta de 

longe que parece no mar - talvez a bordo de algum navio. E vêem-se as terras da Arrábida ao 

longe, enevoadas, é tão bonito! Parece a Serra da Estrela coberta de neve. Minha Celeste eu 

tenho tantas, tantas saudades tuas, minha Esposa. Olha, diante de uma noite assim, começa-se 

a cismar tanto, tanto, o espírito parece que a produzir ideias e mais que ideias, sentimentos. 

Minha Celeste, esta noite faz[-me] muito feliz, muito feliz, que vontade imensa que esta noite 

me faz de estar ao pé de ti, de te falar, de te ver de te chamar muito, muito a minha Celeste. 

Depois conversarmos muito. Celeste, tu tens decerto muito para me dizeres do que se passa 

em ti, e eu tenho imenso para te contar da minha alma, do meu pensamento, do meu amor - 

quando estivermos juntos, sabendo que nos não separam, que somos bem um do outro, que 

nós possuímos, que formamos quase que uma só pessoa, que as nossas almas podem pensar de 

rijo e, quando poderemos entre os nossos olhares e a nossa felicidade dizer o que sentimos 

assim, uma palavra agora, outra logo, completada por um afecto de mão para um beijo, para 

um olhar, quando dissermos o muito vago e quase impossível de formular que nós sentimos 

nas nossas almas. Como eu sou teu, minha Celeste, como eu sou teu e como te amo e como 

tenho saudades tuas! 

Minha Celeste, minha Esposa, amo-te, amo-te, mas amo-te apaixonadamente, minha 

Celeste, quase que mais infeliz do que se te não conhecesse porque é um suplício estar assim 
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longe de ti! Que mundo e que sociedade esta! Minha Celeste, porque não estás tu ao pé de 

mim? Pois ter alguém no mundo que mais quisesse, que mais te protegesse, ao pé de quem tu 

estivesses melhor? Minha Celeste, era a suprema felicidade ver-te aqui e olhar para os teus 

olhos a brilharem como o luar, e a ver as belezas dos teus cabelos e ver-te olhar-me e dizer-me 

que me amavas. Oh minha Celeste, eu amo-te muito, muito, muito, eu sou teu, muito teu, eu 

estou apaixonado por ti, minha Amante! 

Olha, Celeste, dentro em meses estaremos casados, mas meses é tanto, ainda tanto, 

tanto! E é um desespero viver assim 3 anos a perseguir um ideal que nunca atingimos e eu 

amo-te tanto, tanto, tanto. 

Minha Celeste, tu estarás dormindo já? Estarás pensando no teu Jaime agora, e olhando 

para esta noite sublime? Olha Celeste eu não posso hoje trabalhar e fazer nada - Eu não posso 

senão pensar em ti e ter saudades tuas e amar-te. 

Minha Celeste sabes? Chego agora de fora. Saí e fui passear devagar, sozinho, pela 

Estrela, por Buenos Aires a pensar em ti e a olhar para o céu. Minha Esposa, pensei tanto, 

tanto em ti! Estive sentado só, num muro na Rua do Prior, defronte do meu antigo Colégio - a 

olhar para o Rio que parecia de aço e a pensar em ti tanto, tanto, tanto e a beijar o teu retrato. 

Olha, estou muito triste. Eu amo-te muito, muito, mas por isso mesmo estou muito triste 

porque tenho muitas saudades tuas! Minha Celeste está a passar uma Primavera e nós 

separados, minha Esposa, e nós sós, longe um do outro. Eu amo-te tanto, tanto! Minha 

Celeste, tu não estiveste esta noite muito tempo à janela, não? Pensando no que estavas 

fazendo, lembrei-me se estarias à janela e fiquei com cuidado - não estejas - está a noite fria e 

húmida e podes-te constipar. Tem muito cuidado com a tua saúde - toma todos os remédios 

com regularidade, sim? É o teu Jaime, o teu Esposo, o teu Amante quem o quer. 

Olha Celeste li agora outra vez a tua carta de hoje. Eu te explico porque o inglês é uma 

língua pobre. A maior parte das palavras inglesas que tu encontras são evidentemente 

francesas mas modificadas, outras escritas como em francês. Ora destas muitas foram 

introduzidas na língua pela invasão normanda, mas imensas são introduzidas todos os dias na 

língua pelos escritores que querem dizer uma certa coisa para que não encontram expressão 

apropriada. Cá em Portugal o introduzir uma palavra francesa tem-se como um erro literário e 

chama-se-lhe um galicismo. Em Inglaterra, como se reconhece que isso é uma necessidade, 

todos os escritores de melhor nota o fazem. A ti sucedia-te o que dizes porque conhecias mais 
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os termos e os modos de dizer da língua inglesa do que da portuguesa, sendo que a outra, 

sendo pobre, tinha para ti mais recursos que a nossa cujas riquezas tu não conhecias. A mim 

sucede-me o mesmo com o francês. Eu se traduzisse qualquer coisa para o francês fazia-o com 

termos e frases mais próprias que para o português. É porque conheço mais o francês - lendo 

sempre em livros franceses e raríssimas vezes em portugueses. 

Minha Celeste venho de estar à janela, amo-te, amo-te, amo-te muito nem tu sabes nem 

eu te posso dizer como eu te amo como sou teu, como te adoro, como te amo com paixão, com 

uma saudade tão grande! Minha Celeste, abençoa-me eu estou tão triste, tão triste. 

Minha Esposa sou o teu Esposo, o teu Marido, o teu Jaime. 

Bons dias, minha Celeste, como estás? Como passaste? Vou mandar-te a minha carta e 

depois volto para casa para trabalhar umas poucas de horas seguidas que é o que me convém. 

Minha Celeste quando nos falaremos nós agora? Sou o teu Jaime. 
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134          E4/59-2 (20) 

 

[Lisboa] 

Setembro? [1870] 

 

Minha Celeste, quando te deixei fui a casa do [João de Andrade] Corvo como na minha 

carta te tinha dito. Encontrei-o a jantar. Entrei para a casa de jantar e estive a falar com ele. 

Disse-lhe que lhe ia pedir a sua protecção para minha pretensão dos Consulados. Ele 

respondeu-me que estava prontíssimo, mas que por ora quase que não havia Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, porque o Ministério estava a cair. Que o Ministério queria unir-se com 

algum outro partido e que não o conseguindo, cairia. Tu, minha Celeste, guarda segredo disto. 

Disse-me o Corvo que logo que o júri tivesse feito a classificação lhe dissesse ou lhe 

escrevesse logo, logo, porque ele, Corvo, imediatamente se empenharia com o Ministro que a 

esse tempo estivesse nos Negócios Estrangeiros, fosse ele quem fosse. Que ficasse eu certo 

disso. Depois perguntou-me quem era o júri e eu disse-lhe que ainda não estava formado mas 

que se falava em [Gustavo Duarte] Nogueira Soares e [Aquiles] Monteverde. Ele repetiu-me 

que estava certo que eu tinha feito muito bom concurso e que ele faria todo o possível. Fiquei, 

pois, de imediatamente lhe escrever. Depois esteve-me a ler umas páginas dum livro [Perigos] 

que ele agora vai publicar sobre o que se está passando na Europa e a política de Portugal. 

Perguntou-me a minha opinião e eu disse-lhe francamente o que entendia, o bem e o mal, e 

estivemos a discutir e a conversar até há pouco. Ele vestiu-se, saímos ambos e viemos ainda a 

conversar até ao Largo das Duas Igrejas. Aí separamo-nos, repetindo-me ele que lhe 

escrevesse logo que o júri tivesse dado a classificação, que ele me prometia que fosse quem 

fosse o Ministro, ele se empenharia com ele. Vê tu, minha Celeste, que tudo isto me dá 

esperanças. Se o Carlos Bento e este Ministério cair, quem muito provavelmente sobe é a 

gente do partido do Corvo. Depois disto, minha Celeste, fui jantar ao Mata, donde venho agora 

escrever-te. Que dia tão mau. Tenho hoje andado com a cabeça assim parece que adormecida – 

encontrei o Abel [Maria Dias Jordão] que me mandou tomar banhos de chuva e mais do tal 

ferro dos pós encarnados que tu tomas. Minha Celeste, que bom, passaste bem a noite? O teu 

Jaime ama-te tanto! Tenho andado hoje tão [?] com a cabeça tão dormente. 
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Vai dormir, dorme sossegadinha a pensar no nosso futuro. Amo-te muito, muito, sou o 

teu Noivo, o teu Jaime 
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135          E4/60-4 (23) 

 

[Lisboa] 

Outubro? [1870] 

 

Minha Celeste, minha boa Amiguinha, como estás tu? Coitadinha da minha Celeste, da 

minha boa Amiga. Olha, Celeste, eu hoje enquanto tu entravas num ourives, fui ao Catarro 

mandar fazer o fato da amostra cor de castanha de que tu gostaste mais. Mas, tendo-te perdido 

de vista, andei-te procurando, mas fazia-se tarde e eu tinha muito que fazer. 

Fui ao Largo do Duque procurar o [João Inácio Ferreira] Lapa que já chegou das 

Conferências que fez no Minho. Não estava em casa. Meti-me num trem e fui ao Instituto 

Agrícola, à Cruz do Tabuado, procura-lo. Estive lá com ele até muito tarde a falar sobre as 

missões. Ele foi lá muito bem recebido e muito aplaudido. Trouxe-o de carruagem até casa. 

Depois fui no trem buscar as malas que eu tinha comprado e levei-as a casa. Fui aí procurado 

por um rapaz que ia procurar-me e ao Antero [de Quental] e demorou-me. Depois fui ver-te! 

Aqui tens tu, minha Celeste, o que o teu Jaime fez. Eu hoje fui convidado por uma carta para 

ir passar a noite a casa daquela senhora Benevides que noutro dia estava no Passeio, adiante de 

nós. Mas eu não vou. Vou para casa trabalhar que preciso. Minha Celeste eu amo-te tanto, 

tanto, eu sou tanto teu. 

A felicidade que me deram as tuas cartas! Vê tu, minha Celeste, que afinidade a das 

nossas almas que pensavam o mesmo! Olha, eu quando estou assim a ver-te, estou tão feliz, 

tão feliz! Quando penso que te poderia ver ao pé de mim, tenho assim tanta, tanta vontade de 

te beijar as tuas mãos, minha Celeste, minha Esposa! Outras vezes parece-me que nem fazia 

um movimento. Sinto a grande felicidade de me sentir ser feliz, de me deixar ser feliz. Minha 

Celeste, minha Amiguinha, parece-me que se te aproximasses eu ficava em êxtase a ver-te 

muito, muito meiga com o teu Esposo. Amo-te, amo-te, amo-te muito! Não sabia que já cá 

estavam as tuas Manas. Dá-lhes muitas saudades minhas. Ama o teu Esposo, o teu Marido, o 

teu Jaime Vou estudar – e tu estejas muito contentinha. Sou o teu Jaime 
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136          E4/59-5 (12) 

 

[Lisboa] 

[5 Outubro 1870] 

 

Minha Celeste, como eu pensei em ti esta noite. Fui um grande mandrião, levantei-me 

tarde. Agora vou mandar-te esta carta. Depois levo ao Papá um relatório que este me pediu, 

depois vou trabalhar. 

O Diário Popular dá hoje notícia do Concurso e diz que fui classificado o primeiro por 

quase unanimidade. Com efeito só um votou contra mim. 

Minha Celeste, tu amas o teu Jaime, pensas muito nele? Como eu tenho pensado em ti, 

Celeste, como eu tenho pensado em ti! 

Teu muito teu Esposo, teu Amante, teu Jaime. 
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137          E4/59-2 (51) 

 

[Lisboa] 

[Outubro 1870] 

 

Olha Celeste, nem que eu te desse toda a minha vida, a minha alma, tudo, enfim para te 

mostrar como te amo, te pagava a felicidade imensa que me deu a tua carta. Que beleza, que 

alma e que felicidade a minha! Quem sabe ser assim tão sublimemente Anjo como tu, tem 

direito a ser má, às vezes. Minha Celeste, tu és tão boa, tão boa. Minha Celeste, eu amo-te, eu 

adoro-te, eu sou teu, absolutamente teu, e ainda te não faço o que devo, porque minha Celeste, 

minha Esposa, minha Mulherzinha, minha Noiva, eu amo-te tanto, tanto! Tenho andado até há 

pouco dum lado para o outro, tenho tido imenso que fazer. Há esperanças - não muitas, mas 

enfim, vamos a ver. O Nogueira Soares disse agora que os dois tinham tido muito bom e eu 

bom, mas bom com mais qualificação e coisas lisonjeiras para mim que constavam da acta que 

o júri tinha escrito sobre os candidatos. Tu não imaginas Celeste (e não digas nada disto a 

ninguém) tu não imaginas a amabilidade deste homem, do [Duarte Gustavo] Nogueira Soares 

comigo. Elogia-me imenso, disse-me que brevemente se ia criar um novo consulado, que iam 

vagar mais dois, que eu em breve seria colocado cônsul, convidou-me a requerer para ir 

trabalhar como 2º oficial para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que isso não me dava 

por ora interesses, mas que fortificava o meu direito. Enfim, sabes tu o efeito que esta 

amabilidade me faz? É de um homem que tenha remorsos de ter sido injusto, e que pretende 

ver se sossega uma certa acusação da sua consciência. Tu não fales nisto a ninguém. Amo-te, 

minha Celeste, amo-te muito, sou o teu Esposo, o teu, sempre o teu, muito teu Jaime. Olha, 

minha Celeste, essa tua alegria é talvez um bom presságio. Em todo o caso é um sinal de 

estares mais forte e melhor, os teus frenesins e a tua zanga eram resultado da tua fraqueza que 

te fazia pior. A minha Celeste é muito, muito boa, a doença é que [a] fazia parecer má. És um 

Anjo és sim, Celeste, vou beijar muito a tua carta - és um Anjo e eu sou o teu Esposo, o teu 

Marido, o teu, muito teu Jaime. 
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138           E4/58-1 (5) 

 

[Lisboa] 

[Outubro 1870] 

 

Minha Celeste como eu tenho dito que quero que tu desafogues com o teu Jaime 

quando estiveres enfrenesiada, não te disse nada dos teus maus génios de hoje. 

Vamos ao que importa, como te sentes? Que tiveste esta manhã? Diz-mo, sim? Estejas 

tu sossegada, isso é que eu quero. Deita-te hoje cedo, sim? 

Olha Celeste, ouve o que te vou dizer com atenção. Eu julgo ter uma magnífica notícia 

porque nos realiza ao mesmo tempo uns poucos dos nossos ideais. Recebi hoje uma carta do 

[Luís Guedes?] Garrido que é empregado no Ministério dos Negócios Estrangeiros, dizendo-

me que o [Duarte Gustavo] Nogueira Soares me queria falar e me pedia que fosse ao dito 

Ministério amanhã. Não me dizia mais nada. Em casa de meu irmão onde fui como sabes, 

quando eu estava para sair, entrou o [João Inácio] Ferreira Lapa e disse-me o seguinte: "que 

estivera com o Nogueira Soares a conversar muito a meu respeito e que tinha tido uma ideia 

para me empregarem”. Vão-se agora fazer em todos os consulados portugueses depósitos de 

amostras de vinhos com a sua análise química, etc para promover a venda deles, comparando-

os ao mesmo tempo com os vinhos desses países. Como os cônsules não percebem nada disto 

é preciso um indivíduo que esteja habilitado por um concurso para cônsul como eu já estou e, 

além disso, com as habilitações especiais que eu tenho da agricultura e os trabalhos como os 

da Comissão a Viseu que provam que entendo da questão de que se trata. Disse o Nogueira 

Soares que me nomeavam já cônsul e me encarregavam desses trabalhos, estudos e 

organizações nos diferentes consulados do mundo. Vê tu, minha Celeste, que nos casamos e 

que exactamente a viajar por toda a Europa, porque há [um] cônsul em toda a parte, é que eu 

ganho a vida. Imagina que belo, imagina que ideal este viajando, vimos de vez em quando a 

Portugal, porque aqui é que está a Estação Central dos Vinhos que se hão-de mandar. Ora o 

Nogueira Soares dizer e mandar-me dizer logo que me queria falar prova-me que ele não quer 

deixar este projecto só em palavras. Ora sempre quero ver se esta notícia não vence no espírito 

da minha Celeste, as razões que ela tenha para estar de mau humor. Sempre quero ver se isto a 

não põe muito contente e feliz. Não contes isto por ora a ninguém. 
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Foi falando nisto com o Lapa que eu me demorei e que te mando a carta assim tarde. 

Vamos a saber se eu pedir à minha Noiva [que] se deite hoje cedo, fazes-mo? Amo-te muito, 

muito, estou cheio de esperanças e de felicidade porque a minha felicidade é passar a vida ao 

pé da minha Celeste, minha Esposa, minha Amante, da minha Celeste. Sou o teu Jaime. 
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139           E4/59-6 (4) 

 

[Lisboa] 

[Outubro 1870] 

 

Olha, Celeste, eu perdoo-te tudo, mas acho que tu também me deves perdoar, porque 

bem vês que a gente às vezes não tem a paciência que devia ter e tu que, não tens nunca 

absolutamente nenhuma, devias ser mais indulgente para comigo. Eu hoje só ri porque não 

podia àquela distância dizer-te o que entendia porque realmente ver que eu estava a bater as 

palmas, a dizer-te que te amava muito, fazendo todo o possível para que estivesse contente e 

ver-te ainda em cima desesperar, isso era espantoso e eu tomei o partido de me rir. Bem vês 

que o fazer-te sinal para estares contente e dizer-te que te amava muito, são sinais que não te 

podem cansar por isso que era eu que os fazia. Se eu até te pedia que me visses sentada para 

não te cansares. Enquanto a ler as tuas cartas com pouca atenção, tenho a dizer-te que estás 

completamente enganada. Tu nunca me disseste que tinha lá estado o Brito senão agora – 

dizes-me “Vem cá hoje o Brito” – quer dizer – “Há-de vir?” Depois como me disseste que ele 

ia lá acabar tudo oficialmente e que estava para casar com outra, imaginei que, sobretudo, 

estando para casar com outra fosse lá apenas uma vez acabar tudo. Vamos, a minha Celeste 

estava hoje doentinha. Não falemos mais nisto. Eu é que peço perdão de não ter tido toda a 

paciência com a minha Menina. Minha Celeste, o teu Jaime ama-te, muito, muito. Tu ficaste 

contente com o que te disse a minha carta? Vê, Celeste, que é o ideal – segundo o que me 

disse o [João Inácio Ferreira] Lapa são trabalhos que devem começar daqui a 3 meses. Vê que 

bom, Celeste. Vamos estar uns meses num sítio, outros noutro, depois voltamos a Portugal, 

etc. Deve-se, segundo o Lapa me disse, começar por Inglaterra, depois França. Depois o Norte 

da Europa, depois à Alemanha, depois Itália, Grécia, Turquia e Oriente. Minha Celeste, vê que 

bela coisa, vê se isto não é o melhor que nós podíamos ambicionar. Depois de uns 4 ou 5 anos 

desta vida, vou então definitivamente para um consulado de 1ª classe, ou até o haver, estou em 

Lisboa, fazendo serviço de oficial no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não é verdade, 

minha Celeste, que tu estás muito contentinha, pensando nisto? Vamos a ver o que me diz 

amanhã o Nogueira Soares. Todavia para não largar um pássaro que tenho na mão por dois 

que ainda estão a voar, vou continuando a decidir o negócio de Viseu nas Cortes. Se vier isto, 
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melhor, antes eu tenha muitos lugares para escolher do que muitas fantasias e nada positivo. A 

mim o que me anima é o [Duarte Gustavo] Nogueira Soares mandar-me chamar. Não seria só 

para conversar, enfim, vamos a ver o que há. Deus queira que eu tenha para te dar no Clube 

algumas boas notícias que nos torne a noite ainda mais feliz. Vamos amanhã falar-nos, 

Celeste, minha Celeste. Deus queira que tu não estejas nervosa nem doentinha. Hoje, 

provavelmente, deitas-te também tarde. Como está a Ester [Cinatti]? E teu Papá? O que me 

dirá o Nogueira Soares! Não sei ainda se irei de gravata branca, provavelmente vou de gravata 

preta porque não é baile, creio eu, é soirée. Eu sei cá porque ando menos janota – é talvez 

porque dantes andava de preto. Uma vez que tu queres, vou tomar cuidado com a minha 

toilette. Minha Celeste, amo-te muito, muito, muito. Sou o teu Esposo, teu Jaime. 

Bons dias, Celeste, vou ver-te. Que bom, vamos ver-nos cedo. Vou saber o que me 

quer o Nogueira Soares. Até já, minha Celeste, Sou o teu Esposo, teu Amante, a teu Jaime. 



 299 
 

140           E4/57-6 (8) 

 

[Lisboa] 

[Outubro 1870] 

 

Minha Celeste, então tu estás muito aborrecida, minha filha? Porque me dizes tu que as 

minhas cartas mesmo não sabes já que te fazem? Dizendo assim exactamente como se elas 

também te aborrecessem. Tu disseste hoje na tua carta coisas bem más e bem injustas, Celeste. 

Então tu "ou por uma razão ou por outra estás daqui a pouco na posição da Ester?" Então isto 

diz-se-me a mim, Celeste? Bom, tu já pediste perdão, não pensemos mais nisto. 

Sou eu agora que peço perdão de noutro dia não ter explicado porque te não vim ver de 

tarde. Fui para casa do António [Batalha Reis] e estive a trabalhar na revisão do tal livro que 

ele vai publicar a respeito do aparelho [Enxofrador] que inventou; era trabalho de provas e 

quando acabei era noite. Jantei com ele e não pude vir ver-te. Sabes, minha Celeste, que o 

António e a Amélia fazem amanhã anos de casados? Estavam tão contentes com a sua grande 

festa! Eles agradeceram-me as saudades que eu lhes dei tuas e mandaram-te muitas a ti. Eu 

amanhã vou jantar com eles. Minha Celeste, eu prometi, sim, fazer-te feliz e hei-de cumprir a 

minha promessa, perdoa-me tu os meus maus génios, os meus defeitos, as esquisitices que eu 

posso ter no carácter, sim? Sê indulgente, bem vês que ninguém é perfeito e eu mereço o teu 

amor, mesmo que tenha, como tenho, muitos defeitos. Que ideia, Celeste, perder as esperanças 

de casarmos? Mas bem vês que é absurdo pensar que há sobre nós uma fatalidade de modo 

que agora não pode deixar de se realizar alguma das coisas que espero. Olha o tal lugar de 

cônsul em inspecção viajando e estabelecendo as exposições de vinhos, não pode deixar de se 

criar e ninguém tem para isso as habilitações que eu tenho. Bem vês o que dizia o [Duarte 

Gustavo] Nogueira Soares - ora sendo assim, eu primeiro estou aqui uns meses, durante esses 

meses faço economias do ordenado que me derem. Essas economias não poderão ser muitas, 

mas serão reforçadas pelo que te vou dizer: primeiro pela comédia [O Degelo] que daqui a 2 

meses deve representar-se na Trindade e que pode dar-me 3 ou 4 mil reis por cada noite em 

que se representar - depois as lições populares de agricultura que um dia destes começam a 

publicar-se no Diário de Notícias - depois uns contos de Edgar Poe traduzidos do inglês, por 

mim e pelo Antero [de Quental] que eu ontem combinei com o Eduardo Coelho para ele me 
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publicar, já se vê, pagando-me - depois um editor duma casa de livreiros muito antiga, em 

Portugal, que me encarregou a mim e ao Antero de traduzirmos romances ingleses para eles 

publicarem, e que já no fim do mês que vem quer um volume. - Vê, minha Celeste que tudo 

isto dá dinheiro para a gente arranjar aqui uma casinha onde esteja um mês ou coisa assim 

antes de empreender a primeira viagem. Depois seja qual for a posição que eu alcançar, tudo 

isto é dinheiro que serve para nós. Verás, minha Celeste, que por força se arranja alguma 

coisa. - Minha Celeste, tal lugar para viajarmos é que era ideal, não é verdade? Nós a vermos 

todas essas belezas naturais e de arte que há pelo mundo, ambos comunicando-nos as nossas 

sensações. Minha Celeste, vê que ideal, minha Esposa, vê que felicidade. Minha Celeste e os 

nossos passeios e as nossas conversações - e toda a nossa vida! - Olha, Celeste, o nosso Amor 

é decerto para nós a mais formosa coisa do mundo, imagina que felicidade o irmos tendo por 

quadro, por moldura, todas as melhores cenas que haja no mundo, o irmos amar-nos muito na 

Suiça, ao pé das neves majestosas da Rússia, nos campos verdes da Inglaterra, ou à vista dos 

grandes monumentos da arquitectura. Minha Celeste, minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto, e 

sou tão feliz a pensar nisto! Minha Celeste, diz ao teu Jaime que esperas, sim, com alegria no 

nosso casamento, que amas muito o teu Jaime e que tens nele a tua felicidade. Olha, Celeste, 

das janelas da minha nova casa vê-se um bom bocado do rio com navios ancorados, e depois 

as terras da outra banda e, muito longe, as serras da Arrábida. Esta manhã estive a pensar 

tanto, tanto à janela na minha felicidade, se até te tivesse ao pé de mim, se pudéssemos ambos 

ver a água tão bonita, assim coberta um pouco pela névoa e os navios que parecia que estavam 

cobertos por véus. Lembrei-me quando nós viajarmos e que vejamos ambos, cheios de 

entusiasmo, sentindo as nossas mãos estremecer pela mesma comoção às paisagens dos países 

belos que há. Minha Celeste, vê como o teu Jaime é feliz a pensar no nosso futuro. Minha 

Celeste, e eu pensei também que o que eu vejo das minhas janelas é talvez o que tu vês das 

tuas e que terás pensado muito ver isto mesmo, minha Esposa. Falas-me na tua carta que agora 

reli em me mandar as cartas que me escreveste e que ainda aí tens. - Quantas vezes tas tenho 

eu pedido? Olha, Celeste, o meu negócio pode qualquer dia resolver-se porque isso depende 

do Ministro para quem eu vou empregar muitos empenhos. Minha Celeste, minha boa 

Amiguinha, estejas feliz, sim? Vou ver se falo hoje ao [João Inácio Ferreira] Lapa para ver o 

que ele disse ao [Duarte Gustavo] Nogueira Soares a meu respeito. Minha Celeste, eu amo-te 

tanto, tanto. Olha, sabes, hoje estive com o António [Batalha Reis] a trabalhar lá - depois vou 
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escrever-te. Depois a tua carta desta noite, tão triste, mostrando-me que as minhas cartas te 

aborreciam, entristeceu-me também. Eu pensei o que tu dirias do meu amor e com razão se eu 

dissesse e, por consequência, sentisse que as tuas cartas me aborreciam como tu dizes das 

minhas. Estive no Chiado a falar com uns rapazes - estive na sala da Trindade até onde fui 

com o António Machado e depois vim para casa onde tenho estado a escrever-te. Agora vou 

escrever um pouco de Agricultura - depois deitar-me. Tu amas-me muito, Celeste? Minha 

Celeste, abençoa o teu Jaime que te ama muito, muito, é o teu Esposo, o teu Amante, o teu 

Jaime. 

Minha Celeste vou já mandar-te esta carta e ver-te. Como estás? Como passaste a 

noite? Como te sentes? Estejas alegre e feliz, sim? Eu, vendo-te assim, estou também muito, 

muito feliz. - Minha Celeste, amo-te muito, muito, muito, teu, teu, só o teu Jaime. 
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141           E4/59-6 (3) 

 

[Lisboa] 

Outubro? [1870] 

 

Minha Celeste, o teu Jaime ama-te tanto. Olha, estou beijando o teu retrato muito, 

muito. Minha Esposa, vem abraçar o teu Amante, o teu Marido, vem dar-lhe a felicidade de te 

ver muito feliz. Minha Celeste, diz-me, diz-me que és muito minha. Beijo muitas vezes, 

muitas o teu retrato. 

Não, Celeste, por nós, há 3 anos não termos ainda casado, não quer dizer agora que, a 

cada obstáculo que aparece temos que ficar outros 3 anos sem fazer nada, à espera. Eu nesses 

3 anos tenho feito alguma coisa, eu há 3 anos era menos, mas muito menos conhecido do que 

sou hoje, creio eu. Esta última Comissão fez-me conhecido, deu-me já os meios de esperar um 

lugar que me teria sido dado senão fossem estas interrupções das Cortes, e estes [enleios?] da 

política, bem estranhos não só à minha vontade é claro, mas mesmo à vontade que qualquer 

ministro tivesse de me empregar. Em parte consequência da mesma Comissão e do concurso 

para [os] consulados há esta ideia de ir estabelecer exposições nos outros países de vinhos e 

produtos agrícolas em que eu não posso deixar de crer porque ninguém mandava ao [Gustavo 

Duarte] Nogueira Soares lembrar-se de mim se ele, realmente, não quisesse fazer alguma 

coisa. Resultado de tudo isto e do Curso de Agricultura que eu fiz nas aulas do Comércio, o 

Eduardo Coelho pediu-me um Curso de Agricultura para o Diário de Notícias que nos dará 

dinheiro por muito tempo e que por si só não nos serviria, mas que é um bom auxiliar junto a 

outras coisas. Já vê a minha Celeste que o seu Jaime, em 3 anos, se tem sido infeliz, não tem 

absolutamente perdido o tempo, tenho trabalhado, alcançado simpatias e realizado alguma 

coisa. Tudo, tudo, tudo e o mais que eu fizesse, porque trabalho para a minha Celeste, porque 

ando abençoado pelo teu amor, pelo teu pensamento que me acompanha, não é verdade, minha 

Esposa? O teu Jaime tudo, tudo que faz devê-lo-á ao teu amor, à sua Celeste. Eu amo-te tanto, 

tanto, tanto, minha Celeste! Continuas a sumir dedais, minha Celeste? Então as minhas cartas 

não são o que eram? Olha, Celeste, tu sabes porque eu, estes tempos atrás, quero dizer ainda 

assim meia dúzia de dias, te tenho escrito pouco, é que estava constrangido com coisas que eu 

não queria dizer. Uma ou outra vez é porque tenho que fazer, por contrariedades, muitas vezes 
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porque, se te venho escrever e começo a formar na imaginação o nosso futuro, e a beijar o teu 

retrato e a sonhar acordado, passo todo o tempo sem te escrever, mas feliz, tão feliz por me 

transportar ao nosso futuro sem me lembrar de nada e sem poder [?] de te abraçar, de te ver ao 

pé de mim, na nossa casa. Também tu, de ordinário, que escreves agora bem pouco, nem eu 

quero que tu me escrevas mais porque sei que tens que fazer e porque creio no teu amor, 

minha Esposa. Então a minha Celeste não se sente muito presa a mim, não? Diz-me, anda 

minha má! Tu não te sentes muito presa ao teu Jaime, não? Minha Celeste, amo-te muito, 

muito, muito. Sou deveras o teu Esposo, o teu Jaime. Abençoa-me, sim? Vou trabalhar um 

bocadinho e depois deitar-me, pensar na minha Celeste, amá-la muito, muito e adormecer 

abençoado pela sua recordação. Sou o teu Esposo, o teu, muito, muito teu Jaime. 

Bons dias, Celeste, vou já ver-te. Sou o teu Esposo, o teu Amante, o teu muito, muito 

teu Jaime. 

Vais estar feliz e alegre, sim? Faz ao teu dedo o que eu te digo. Teu Jaime.
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142           E4/59-6 (2) 

 

[Lisboa] 

Outubro? 1870? 

 

Minha Celeste, minha Esposa, depois que te vi fui para casa do [Augusto] Machado, 

ouvir a musica do 1º acto da tal comédia [O Degelo] que eu traduzi e que como eu tenho tido 

muito que fazer, completou o Antero [de Quental]. Tem coisas muito bonitas que me parece 

devem fazer efeito no teatro. Saí de lá com o Antero e vim comer a um botequim e tomei café 

com o Antero. Sabes que o café me produz uma imensa exaltação nervosa. Tenho, pois, estado 

até agora, eu e o Antero, a discutir os problemas mais complicados de Filosofia, as questões 

mais difíceis de Metafísica. Eu, quando estou assim nervoso, muito exaltado como agora, 

tenho uma agudeza de espírito que me não é habitual, todas as minhas faculdades se exaltam, 

se pronunciam e, por consequência, a minha inteligência. Tenho, por isso, minha Celeste, 

discutido tudo quanto há. É madrugada. Estou estafado. 

Olha, Celeste, por o meio desta discussão ou antes, mais verdadeiramente no fundo de 

todas as ideias que eu discutia, havia a tua lembrança e o teu nome. Pensava eu que tu sentirias 

a beleza de muitas das coisas que eu pensava e como eu conto um dia fazer talvez alguma 

coisa de menos vulgar, todas estas ideia que tu serias contente do espírito do teu Jaime. Minha 

Celeste, minha Esposa, o teu Jaime ama-te tanto, tanto! Olha, minha Esposa, quando nós 

formos casados tu hás-de acompanhar o teu Jaime, estas ideias tão belas e tão grandes, tu 

verás que mundos de alma que há para descobrir e como se voa mais alto a pensar tanta coisa 

que a maior parte da gente nem sabe que existe. Eu penso tanto, minha Celeste, minha boa 

Amiga, o teu Jaime ama-te muito, muito. Olha, minha Esposa, tu deixas-me ir deitar? Estou 

tão cansado! O teu Jaime ama-te tanto – quanto mais penso nas ideias que eu tenho sobre as 

grandes coisas do mundo, mais te amo, mais sinto que toda a minha alma te pertence. Sou o 

teu Esposo, o teu muito, muito, o teu Amante, o teu Jaime 

Minha Celeste, levantei-me já. Que estado nervoso me produz o café. É espantoso! 

Vou almoçar, depois ver-te, depois trabalhar. O trabalho que eu precisava ter pronto no outro 

dia era a tradução de um conto inglês para o Diário de Notícias. 
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Como está o teu dedo? Fizeste o que te disse? Como está o dedo da Cleofe? Dá-lhe 

muitas saudades, sim? E à Ester e um beijo à Lalá O meu relatório estou-o escrevendo, minha 

Celeste, o tempo vai passando e eu penso trabalhar muito e muito nele. Olha, Celeste, eu no 

teu caso mostrava o dedo ao Abel [Maria Dias Jordão]. E não me chames impertinente por eu 

insistir nisto porque eu não admito que a Celeste se zangue simplesmente porque o Jaime tem 

a má qualidade de se preocupar muito com os incómodos da sua Celeste. Os remédios do Abel 

não têm nada. Tu dizes-lhe que te parece dares-te mal com eles, contas-lhe tudo o que te 

faziam ao estômago e que por isso deixaste de os tomar. [...] 
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143           E4/57-6 (7) 

 

[Lisboa] 

Outubro? 1870? 

 

Minha Celeste, estejas contentinha, sim? Olha, procurei a carta que te escrevi, mas não 

a encontrei - a minha casa está numa confusão ainda horrível. Minha Celeste, não te 

enfrenesies, não estejas zangada. Tenho andado hoje em bolandas, ainda com a minha 

mudança e ainda me falta arrumar a maior parte dos livros. Minha Celeste, minha boa Amiga, 

olha que tu, esta tarde, estavas com vontade de arranjar pretexto para uma grazinação. Vamos, 

minha Celeste, estejas feliz e pensa no nosso futuro, sim? Amanhã vou às Cortes continuar os 

trabalhos do nosso negócio. Tenho estado hoje também com o Papá que me deu dinheiro. Vê, 

que bom Pai. Minha Celeste, vou para casa arrumar o meu quarto para poder trabalhar no 

muito que ainda tenho a fazer. Sou o teu Esposo o teu Jaime. Amo-te muito, muito, muito. Sou 

o teu Jaime. 
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144          E4/ 60-2 (21) 

 

[Lisboa] 

Outubro? [1870] 

 

Minha Celeste, como estás? Olha, minha Celeste, sabes? O teu Jaime foi esta noite 

extravagante. Quando te deixei encontrei o [Eduardo?] Garrido, o Joaquim Luz. Estivemos a 

conversar e depois lembramo-nos de linguado frito e fomos procurar linguado frito e comemos 

imenso numa taberna defronte da Trindade. Não imaginas como me soube bem. O Joaquim 

levou umas postas para a mulher que ele diz que gosta imenso e eu pensei tanto, tanto em ti, 

minha Celeste, com tantas saudades. O Joaquim falava na sua Henriqueta que ia gostar tanto 

do peixe e eu pensava em ti, tanto, tanto. Minha Celeste, minha boa Amiga, tu bem viste pela 

minha carta e mais ainda deves ver que te amo muito, muito, que o meu amor aumenta sempre 

por ti, que não tens razão nenhuma para o que me disseste. Eu quero ver a minha Celeste 

alegre, feliz, meiga, boa com o seu Jaime, justa com a alegria do muito amor do seu Esposo. 

Sabes, Celeste, é que a ideia do nosso casamento de acabar enfim esta saudade que eu tenho 

de te ter sempre junto a mim, esta ideia, esta aspiração domina todas as outras. Mas pelo que 

dizes, tu que amando-me mais do que dantes, já não pensas em mim como pensavas? Vê, de 

nós dois era eu, pela confissão da tua carta, quem devia chorar e afligir-me! Minha Celeste, 

ama-me, ama o teu Jaime que vive pelo teu amor e para o teu amor. Está uma noite tão clara. 

Eu li ainda agora carta ao luar e agora, que te escrevo, está ele entrando pela minha janela 

aberta. Quando o veremos juntos, minha Celeste, minha Esposa – as minhas saudades, agora, 

parece que me pesam mais que nunca, entristecem-me quase que me desanima, minha Celeste, 

tudo o que eu agora te tenho dito é a respeito do negócio de Viseu. O dos consulados ainda o 

marquês [de Ávila e Bolama] não apresentou o projecto, apesar de eu saber que este já o tem 

na pasta para o apresentar. Logo que ele o apresente, vai a duas comissões para darem o seu 

parecer e depois vai à aprovação das Cortes. Já vês que nada disto é para não havermos 

esperança. Minha Celeste, tenho estado a traduzir com o teu retrato diante de mim. Não tenho 

hoje feito muito não, porque tenho olhado mais para ti que para os meus livros, e tenho 

pensado que [se] eu estivesse sempre ao pé de ti, chorarias tu menos lágrimas ou quando as 

chorasses transformar-tas-ia eu na felicidade e em convencimento do meu muito amor. Minha 
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Celeste, minha boa Amiga, eu amo-te tanto, tanto. Minha Celeste, minha boa Esposa, sejas 

boa e se o meu amor é para ti felicidade bem deves ver que não podias ser mais feliz. Olha, 

Celeste, o que tu dizes do romance que te mandei é bem dito – é de mau gosto empregar assim 

palavras francesas, mas também a língua inglesa, pela maior parte quase que é formada por 

palavras francesas – como sabes é uma língua muito pobre. Mas isso, na tradução que nós 

fizermos, fica tudo em português e desaparece. O que eu quero é que tu me digas se o romance 

tem interesse, se agrada, se não é muito, muito maçador, muito, muito inglês. Minha Celeste 

amo-te tanto, tanto! Que noite para nos amarmos e para sermos muito, muito felizes, Celeste! 

Estou tão triste, tão triste. Se eu estivesse ao pé de ti por esta noite, tinha tanto, tanto, tanto 

que te dizer! Nestas noites serenas de luar parece que a alma diz tanto, tanto, que só se poderia 

dizer à pessoa que amamos! Minha Celeste, vês! Aqui estou eu a pensar no nosso casamento, 

no nosso futuro que é no que eu sempre penso! Com tantas saudades... Minha Celeste, é tarde, 

vou-me deitar. Sou tanto teu! Tu ficaste feliz com a minha carta, sim? Eu amo-te tanto, tanto, 

tanto! Sejas deveras feliz com o meu amor, sim? Se eu te amo tanto, tanto. Sou o teu Jaime 

 



 309 
 

145          E4/57-13 (2) 

 

[Lisboa] 

Outubro? [1870] 

 

Minha Celeste, tenho procurado a carta por toda a parte, não a encontro. Estou 

desesperadíssimo. Tenho andado todo o dia zangado por causa disso. Também tenho ainda 

esta casa num estado tal de confusão que não admira que alguma coisa aqui se sumisse. Tenho 

revolvido todos os papéis para a encontrar. Olha, Celeste, tu já tens tido de mexer com papéis, 

de os arrumar, fica a gente cheia de poeira que faz um calor na pele muito desagradável - a 

mim há poucas coisas que me dêem tão mau humor, tanto desespero, tanto mau génio, como é 

mexer em livros e papéis. 

Depois que te deixei, estive a falar ao pé da Casa Havanesa sobre a Guerra e vários 

assuntos com um rapaz que eu já não via há tempo. - Depois disseram que o [Eça de] Queirós 

estava na Trindade, fui lá falar-lhe, eu ainda o não tinha visto depois que ele veio de Leiria. 

Depois vim para casa, achei cá o Antero [de Quental] e o [João] Lobo [de Moura]. Estive 

falando com eles e arrumando livros e papéis até agora que estou só e venho escrever-te. 

Minha Celeste, minha boa Celeste, o teu Jaime está assim de uma desconsolação, 

parece que tenho pó pelo corpo todo e nas mãos, e tenho por força. Olha, sabes, o Octávio 

[Cinatti] disse-me que no segundo andar da casa onde eu moro havia uma rapariga muito 

bonita e que eles do Colégio lhe faziam seu fogo. Disse-me mesmo assim. Vê que 

namoradores! O que eles têm no Colégio é um cão da Terra Nova lindíssimo que o Octávio me 

trouxe cá. É filho da Cora, sabes? 

Minha Celeste, mas tu bem sabes que até és muito excepcionalmente inteligente - tu 

não entendes as tais Comissões porque me não expliquei bem. Na Câmara dos Deputados há 

grupos duns poucos encarregados, uns de estudarem as questões agrícolas, outros as questões 

de instrução, outros as questões diplomáticas, etc. A estes grupos chamam-se Comissões. 

Todo o projecto-lei que se apresenta nas Cortes vai, conforme aquilo de que trata, a uma outra 

destas Comissões especiais para elas darem o seu parecer. Este trabalho das Comissões, como 

se não faz nas sessões das Cortes, não vem nos jornais que só dizem o que se passou nas ditas 

sessões. Depois é que o projecto, com o parecer da Comissão favorável ou desfavorável, vai à 
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sessão para se discutir e ser aprovado ou reprovado. Algumas leis, como ao mesmo tempo 

tocam na Agricultura, na Instrução, etc., vão assim a mais de uma Comissão. O nosso projecto 

está neste caso. Já foi à Comissão de Agricultura que deu um parecer muito favorável, já foi à 

de Instrução Pública que também deu um parecer a favor - agora quer dizer - amanhã, há-de ir 

à última que é a de Administração Pública. Depois desta última dar o seu parecer, vai às 

Cortes e aprova-se. Só então é que o Jornal das Comissões, quando se falar do que se passar 

nas Cortes, falará do nosso negócio. Percebes agora? Nisto tudo o bom é que as Comissões 

dêem pareceres a favor e é o que tem sucedido neste caso. Já vês que está tudo em bom 

caminho. Isto tudo refere-se ao negócio de Viseu. Do outro estes dias não tenho sabido. O 

marquês de Ávila prometeu apresentar o projecto mas não o fez ainda. Minha Celeste e eu 

tenho tantas saudades tuas, tantas, tantas e penso tanto na felicidade do nosso casamento! 

Minha Celeste, se tu visses que casinha tão asseada tão bem forradinha a papel, mesmo 

respirando asseio onde eu agora moro. Vou arranjar tudo bem para passar muito tempo em 

casa a trabalhar muito. Minha boa Celeste eu amo-te tanto, tanto! Olha, Celeste, nós havemos 

de traduzir o Dickens, sim. Mas é que na maior parte das obras acontece o que tu dizes, são 

inglesas demais e a um português maçam muito. Olha, eu vou-te mandar The Bride Elect para 

tu leres. Hás-de me dizer se será dum certo interesse porque se for, traduzimos. Mando-te o 

livro porque te deve distrair leres e tu andas tão aborrecida e tens razão. Minha Celeste, olha 

eu agora vou-te mandar sempre livros e hás-de ter que ler. Sobretudo livros ingleses tanto mais 

que nós, se o negócio dos Consulados vingar, precisamos saber imenso inglês e eu que sei tão 

pouco! Minha Celeste, o marquês de Belas convidou-me para uma representação que ele vai 

dar em Belas para eu representar. 

Minha Celeste eu tenho tantas, tantas saudades tuas. Sou o teu Jaime. 
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146          E4/57-14 (3) 

 

[Lisboa] 

[Outubro 1870] 

 

Vou em primeiro lugar falar-te do nosso negócio de Viseu. Estive nas Cortes, foi por 

isso que não pude vir ver-te antes de jantar com o Papá. Sabes, pelo que eu te expliquei, o que 

são as Comissões. O nosso negócio já foi a duas e resta ir a uma terceira. Aqui tens o que há. 

Já vês também pelo que eu te disse que não pode achar nada nos jornais se não já depois da 

última comissão que é para nós esta agora, e o trabalho for apresentado na sessão das cortes 

para ser discutido e tratado e votado. A tua carta, Celeste, entristeceu-me muito. Não te posso 

ralhar. Tu disseste-me o que sentias e tu na tens culpa de ter sentido o que me disseste – e 

todavia é uma carta bem injusta, direi mesmo bem ingrata. Tu censuras-me aí de só pensar no 

nosso casamento!!! Tu acusas-me de ser o nosso casamento a minha preocupação constante!!! 

Penso sim, minha Celeste, penso sempre, sempre, a todos os momentos, a todos os instantes, 

sempre, sempre, sempre, no nosso casamento, penso em estar contigo, na felicidade de te ver a 

meu lado, debaixo dos arvoredos nas noites de Primavera, juntos debaixo dos luares serenos 

do Verão, de te ver a meu lado, em todos os espectáculos e situações em que é tão triste não 

ser muito feliz. Penso na nossa casa, sentindo imensa felicidade, feita de cenas e de coisas 

mais vulgares que então serão divinas e penso, por causa disto tudo, a propósito disto tudo, 

sempre, sempre, sempre, no nosso casamento! E tu comparando o que julgas o meu amor 

dantes como superior ao meu amor de hoje, que eu só apenas (que eu só e que apenas!!!) 

penso no nosso casamento. Aqui está uma acusação bem absurda! Pois eu não penso senão em 

te ver, em te ter ao pé de mim, na felicidade da nossa união para sempre, e tu pudeste-me 

escrever assim! – eu agora, com efeito, há muito tempo que eu não dou os passeios que dantes 

dava, a vaguear e a cismar porque entendo que devo trabalhar, porque os resultados dum 

trabalho pode aproximar o nosso futuro e eu não me defendo da acusação que tu me fazes de 

pensar no nosso casamento. Esqueces, porém, as cartas em que eu te conto como os quadros 

da nossa felicidade, como as divinas visões do nosso futuro, dessas cenas em que tu me acusas 

de não pensar e que me passa sempre pelo espírito, me vêem suspender o meu trabalho e 

deixar-me tanto tempo triste. O que é também verdade na tua carta é que te amo como se já 
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fôssemos casados. Porque te hei-de amar sendo casado contigo com a mesma paixão, com o 

mesmo ardor, com o mesmo amor completo, exaustivo, absoluto com que te amo agora, 

porque não tenho temperamento nem alma para compreender que o amor esfria quando se é 

casado e se torna um hábito sereno, como tu dizes. És muito injusta e muito má – e eu só 

tenho bem pena de que tu estejas chorando pelas injustiças com que te julgas a primeira vítima 

delas. Minha Celeste, que queres tu que eu diga em resposta à tua carta? Que te amo, que sinto 

bem que te amo mais que nunca, que penso sempre em ti, que não posso dar-te mais provas da 

grandeza do meu amor senão pensando sempre, sempre, no nosso casamento e nos meios de o 

verificar bem. Para que te hei-de dizer tudo isto? Não o sabes tu? Achas que é da tua parte 

prova de amor o esquecer tudo isto? Para que dizer-te que te amo? Para tu pores em dúvida 

isso amanhã. Se eu estivesse ao pé de ti quando tu, minha tonta, choravas sem razão nenhuma, 

eu convenceria as tuas lágrimas, enxugando-as com os meus beijos, de que te amava muito, 

muito, muito, Quando eu ontem, num bocado, tinhas-te tu retirado da janela. Quantas vezes tu 

tens sido a primeira a dizer-me para me não aparecer durante muito tempo, para ires conversar 

com a Sassetti ou com alguém? Responde-me a isto. 

Ontem não me recordo se realmente voltei a ver-te, sei que estava com muita pressa, 

isso estava. Perdoa a minha espera. Que impaciência em que eu hoje estive sem te ver, o 

tempo a passar, e eu que tão pouco te tenho visto hoje e que te tenha deixado triste, triste, é 

verdade, sem motivo nenhum, mas eu fui triste, eu queria-te alegre, feliz, quando demais eu 

sinto que te amo tanto, tanto, tanto! Mas depois de jantar, o Papá ainda quis que eu lhe 

escrevesse umas coisas que me demoraram. Olha, Celeste, quando tu duvidas do meu amor 

para ti e de como este amor é apaixonado e completo, e como ele toma toda a minha vida e 

como eu sou teu, teu, minha Celeste, como tu és o meu pensamento constante, o pensamento 

da realização de toda a minha felicidade que eu penso que não és digna do meu amor. Minha 

Celeste, que tu entristeças de estares longe de mim, mesmo das contrariedade da tua vida, mas 

contrariedades do nosso negócio – mas dúvidas do meu amor! Pede já perdão, má, má, má, 

ingrata! 

Como passaste o dia? Eu estive tão impaciente, todo o dia pensando que tu estavas 

triste. Não estiveste, não? Pois tu não sabes que te amo cada vez mais, que cada dia desejo 

mais poder nunca me separar de ti? Amo-te, amo-te, minha Celeste. Quero, é verdade, que 

nem um dia te descuides dos remédios. Vê lá. Nisto é que eu não admito inflexões à minha 
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vontade. Nisto serei tirano e o que tu quiseres chamar-me porque a tua saúde e, por 

consequência, a tua vida, estão acima de tudo. Gostas da Bride Elect ? Hás-de depois dizer-me 

a tua opinião para ver se é interessante bastante para se traduzir. A Celeste está muito feliz e 

sabe que o seu Jaime a ama muito, não é verdade? Diz-me da janela e abençoa o teu Jaime 

.
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147           E4/57-6(9) 

 

[Lisboa]  

Outubro? [1870] 

 

Minha Celeste, estive no Ginásio com o Papá. Numa comédia, num acto, e um drama 

em cinco. Uma estopada imensa que durou até à uma e meia da noite. Vê tu! Fui acompanhar 

o Papá e agora venho escrever-te, são mais de duas horas. Como estás tu? Trata de ti, da tua 

saúde com todo o cuidado, minha Celeste. Pensei numa noite em que estivemos no Ginásio - 

estavas tu com a Adelaide [Cinatti]. Parece-me que depois disso nunca mais tinha ido aquele 

teatro. Lembras-te? Representava-se o Lago de Killarney . Minha Celeste, não tens estado hoje 

muito enfrenesiada? Tu tens razão, sim. Aborreceste-te muito, minha Celeste. O que tu devias 

era variar as coisas que fazes para te distrair e fazer sempre alguma coisa para te não 

aborreceres. Aposto que nunca mais pensaste no alemão? Eu é que tenho planos que não levo 

por diante! 

Olha Celeste, tu não imaginas o que eu tenho revolvido para ver se acho a tal carta que 

te escrevi. Eu te digo, ela tinha os nossos nomes sim, mas o que eu dizia nela era bem pouco 

para se meter a ridículo. Explicava-te exclusivamente a questão das Comissões nas Cortes e 

falava-te sobre romances ingleses e sobre o Dickens se agradaria ou não em Portugal. Quase 

que era exclusivamente isto que era uma carta pequena porque, como sabes, foi escrita na 

primeira noite que aqui passei, e que tive ainda de arrumar muita coisa. Mas ainda assim 

queria achá-la. Mostraram-me a vizinha sim, e eu até disse que parecia um morango, já que 

estava muito, muito corada e com uma fita verde ao pescoço. Eu disse que o Antero [de 

Quental] se ia entreter com ela porque ele já me disse que ela o olhava muito, muito. Olha 

minha Celeste, eu não acho nada bem entendido, com efeito, esta espécie de divertimento - 

mas também é segundo os casos. Tu sabes que há imensas raparigas que também se divertem a 

namorar e só por divertimento o fazem. Estas namoradeiras que hoje namoram este, amanhã 

aquele, que a primeira vez que vêem um homem se lhe atiram à cabeça, por assim dizer, para 

essas a má acção toma apenas o carácter duma brincadeira de parte a parte. A estes casos não 

acho que isto seja um grande crime em pensar como o Antero, perfeitamente livres de coração. 

Eu nunca namorei, mas não achava isso (falo com respeito a namoradeiras) um crime. Não o 
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fazia porque me aborrecia, porque não gostando de uma pessoa não me divertia olhar para ela. 

Depois conhece-se perfeitamente quando uma Senhora é séria, digna de que ninguém se 

divirta à sua custa, ou quando é uma namoradeira que se entretém a olhar para vinte. Olha, 

esta vizinha, esteve-nos a contar a dona da nossa casa, que tem namorado todos os indivíduos 

que cá tem morado, incluindo um que esteve antes de nós e que é casado e vivia aqui com a 

mulher. Já vês que a tal menina, depois da tal paixão por que se quis envenenar, se decidiu a 

divertir-se e a entreter-se com o namoro. Agora o que era muito engraçado era que o Antero se 

apaixonasse a sério e que quisesse envenenar-se. Que bom - o Antero apaixonado! Minha 

Celeste, eu amo-te tanto, tanto! A propósito de tu me dizeres que The Bride não merece a 

maçada de se traduzir. Nós não temos nada com isso porque há um homem que nos paga. O 

que eu quero é que tu me digas se oferece interesse a quem o ler, se não será tão inglês e 

maçador que em Portugal não ofereça interesse nenhum, percebes? 

Pois é claro que há-de ser muito inferior ao Dickens que é o primeiro romancista 

contemporâneo inglês. Olha, minha Celeste, para ti que te aborreces de ver sempre as mesmas 

caras, as mesmas paredes, os mesmos sítios, é que era magnífico e ideal nós andarmos a viajar 

sempre. Minha Celeste, quando eu te digo que julgo uma coisa certa, é porque lhe vejo 

imensas probabilidades, mais nada. Pois tu não entendes isto? Tu, quando algum dos nossos 

negócios apresenta embaraços, revoltas-te contra mim porque eu te disse que era uma coisa 

certa. Meu Deus, pois tu não percebes, não sabes que isso não depende de mim? Os nossos 

negócios não apresentam, por ora, obstáculo nenhum. É preciso tempo para que aqueles 

homens andam muito devagar em tudo que fazem. - Vamos casar-nos muito breve, sim 

Celeste, vamos, o teu Jaime que tem tantas, tantas, tantas saudades tuas, minha Esposa, minha 

boa Amiga. Tu não imaginas o isolamento em que eu me sinto aqui no meio dos meus livros 

quando penso, e penso sempre, do que seria se eu te tivesse aqui ao meu lado, minha Esposa. 

Amo-te, amo-te, amo-te muito, muito. Olha, Celeste, eu digo se o negócio dos consulados se 

realizar mas se devo eu dizer sempre até estar tudo pronto, vês? Até aí posso ter muitas 

esperanças e muitas probabilidades, mas certezas não. 

Minha Celeste, eu amo-te muito, muito, muito, minha boa Amiga, minha boa Celeste, e 

tu não imaginas, apesar de saberes o que passo por ti, as minhas saudades, o meu desejo de 

que se aproxime a época do nosso casamento. Pois então a nossa casa não há-de estar 
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arranjada? Há-de, sim - deixa estar. Isso não se discute. É claro que a nossa casa há-de ser 

arranjada. 

Vou comprar por estes dias um chapéu, sim, deixa estar. Verdade, verdade, minha 

Celeste, eu não penso nem um momento na minha toilette, mas vou agora pensar uma vez que 

tu o desejas. Minha Celeste, são 3 horas ou mais, ou mais. Vou-me deitar. Abençoa-me, sim? 

Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 

Bons dias, Celeste, como estás tu? Vou já almoçar, ver-te e depois logo para casa 

trabalhar. Preciso agora, todos os dias, umas poucas de horas seguidas de trabalhar. 

Minha Celeste, estejas contente, sim? Sou o teu Jaime. 
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148           E4/58-1 (2) 

 

[Lisboa] 

Outubro? 1870? 

 

Acabo agora de jantar com o Papá em casa da Adelina [Reis Santos]. Ele tinha que sair 

e eu venho ver-te, escrever-te e dar-te notícia dos nossos negócios. O marquês de Ávila vai 

finalmente apresentar a lei dos consulados. São 5 os que se criam em S. Petersburgo, em [?], 

em Amesterdão, em Berlim e em Florença. Eu disse ao Papá que preferia o de Florença e ele 

vai amanhã falar neste sentido ao Ávila. Parece-me que seria aquele que tu preferirias, pois 

não? Enquanto a clima é Florença e está tudo dito - a poucas léguas de Siena onde creio que 

tens parentes e em Itália, enfim. Eu não estou zangado, estou muito triste, isso sim - parece-me 

que esta impressão que te faz - (como dantes te fez outra) me afasta de ti - sinto assim uma 

esquisita impressão. Eu dantes pensava o mesmo que tu, agora, confesso: a tua indignação por 

o que ele faz (não podia provir nem de não amizade à mulher nem da tua dedicação pela 

virtude de todo o género humano). Tu mesmo o confessas. Uma vez disseste-me (e perdoo-te o 

teres-me sem querer decerto enganado) disseste-me que te afligia ver-me amigo dele porque eu 

parecia aprovar assim o que ele tinha feito. Isto era resultado de tu me amares, de tu teres todo 

o direito à minha fidelidade e eu acreditei. Agora vejo que não - tu mesma não compreendes 

bem esse sentimento. Vês, Celeste? Que feliz eu não estaria hoje com a recordação da noite de 

ontem e a tua carta de hoje, se não fosse isto! Que queres, chorei hoje de desespero por ver 

que, sem isto, a tua carta de hoje, pelo mais que lá dizes, me teria cheio de imensa felicidade. 

Mas depois de ler o que me dizes do Caetano [Luz], tudo o mais, todas as frases em que me 

falavas do teu amor me pareciam postiças, forçadas. Eu sou bem infeliz com tudo isto, teu 

Jaime. 
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149          E4/57-14 (2) 

 

[Lisboa] 

[Outubro 1870] 

 

Minha Celeste porque estás tu triste e nervosa? Triste agora que nós temos tantas 

esperanças e tão bem fundadas! Olha Celeste o Papá disse-me contentíssimo que o marquês 

com certeza me despacha. Um deputado chamado [José Pedro António] Nogueira, muito 

amigo do marquês de Ávila, foi-lhe hoje também falar a meu respeito e o Ávila disse que 

estivesse ele sossegado que ia tratar do meu negócio. 

O de Viseu esse, seguramente, está por dias. E tu estás triste! Olha, minha Celeste eu 

estive ainda agora para te escrever outra vez a pedir-te que não estivesses triste, que o teu 

Jaime te amava muito, muito, que íamos casar muito breve, que íamos viver um do outro para 

sempre, que agora que a nossa felicidade estava tão próxima era um pecado estar triste. Mas 

penso que tu saberás tudo isto e que estavas triste, e fiquei eu triste também. 

Tinha-te mandado um livro inglês que eu cá tinha para tu leres porque uma boa parte 

dessa tristeza talvez seja apenas aborrecimento, mas não o acho. Amanhã to mando porque 

quem o tem é parece-me que o Antero [de Quental]. Olha, Celeste, já escrevi o que me pediu o 

Alves Martins [Bispo de Viseu]. Vou levar-lho amanhã que não há Cortes. Ele apresenta o seu 

parecer depois de amanhã. Tu não te sentes doente, não? Nem dores de peito, nem tosse, nem 

cansaço? Diz-me isto, sim? 

A propósito da tua carta digo-te, Celeste que, pelo contrário, em vez de desanimarmos, 

só temos motivos para nos amarmos e muito. Mesmo assim, vamos a Inglaterra na melhor 

estação, não fará no Verão lá muito frio. O pior será se temos de ir à Rússia no Inverno, mas 

deixa-se isso para o Verão seguinte. Lá a divisão pelo tempo é que nos não deve dar cuidado. 

Que ideia que você tem que isso se torna uma mania para o Pai Cinatti! Ele, de mais a mais, 

tem uma vida muito activa, de movimento, que o deve trazer distraído e livrar agora de uma 

ideia fixa. Eu o que hei-de vir, minha Celeste, é a cada vez amar mais a minha Esposa, a 

minha Celeste. Eu disse-te que o Governo precisa quanto antes estabelecer as negociações de 

vinhos, porque já se publicou a lei, um Regulamento e o nosso comércio de vinhos precisa 

disso quanto antes, quando não, há no país uma ruína completa. 
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Tu bem hás-de perceber o que eu quero dizer quando te escrevo que estou desesperado, 

quando me vir contigo no trem, depois de virmos da igreja, desesperado por te não poder dizer 

mil vezes, dizer que te amo, que te amo muito e beijar-te e abraçar-te e aliviar tantos anos de 

saudades e de separação. Explica-me o que tu queres dizer por isto que vem na tua carta: 

"Não, meu Jaime, o dia do nosso casamento não o havemos de passar com a nossa família, 

temos primeiro de tudo um dever a cumprir e nem tu nem eu seríamos leais se deixássemos 

isso para mais tarde" - o que quer isto dizer? Não percebo. Explica-me. Olha, Celeste, sucede 

sempre uma coisa que me produz uma impressão muito desagradável. Eu digo-te sinceramente 

o que sinto e tu respondes-me sempre friamente, fazendo até às vezes espírito da maneira 

porque te eu falo do meu amor. - Peço-te, por favor, que nunca empregues esse sistema. Dizes-

me: "Não julgo que, como tu, seja a nossa vida para mim ravissement e um encanto! O meu 

Jaime como é criança!" - o que quer isto dizer?. Uma vez por todas é necessário que me 

expliques as tuas palavras e que estejas menos fria quando me falas do teu amor. Não sei quem 

é mais criança, se eu que imagino que será um encanto a minha vida contigo, se tu que tomas 

pedantescamente uns ares de pessoa experiente do mundo (o que é engraçadíssimo) para me 

dizeres que não. 

Esta parte gracejadora da tua carta impede-me de te dizer o muito que ainda queria 

dizer-te. 

Adeus e faz-te melhor do que és. Sou o teu Jaime. 

Venho de estar com o Alves Martins que me prometeu apresentar amanhã às Cortes o 

seu parecer. Mando-te um livro de Dickens. Manda-mo quando o leres. Não estejas triste e faz 

a diligência para me amares o bastante para que possas sentir bem as cartas que eu te escrevo, 

e para que possas não estar fria e crítica quando te eu falo do meu amor. Sou o teu Esposo, o 

teu Jaime. 
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150           E4/58-1 (1) 

 

[Lisboa] 

[Outubro 1870] 

 

Minha Celeste, porque andas tu tão triste? Eu não quero ver-te assim. Minha Celeste 

pois a nossa felicidade aparece-nos agora tão perto e tu estás assim? Minha Esposa, olha, tu 

não sentes não mais saudades do que eu, isso assevero-te. Minha Celeste, minha boa Amiga, 

eu penso tanto no nosso futuro agora que o vejo diante de mim! Não sejas tu quem me 

desanimes. Minha Celeste, pois não há-de a nossa vida ser um encanto? Ver-te sempre triste 

ao pé de mim. Não sair de casa sem levar a bênção do teu amor, sem te ter visto meiga e boa, e 

andar pelos meus negócios, pelos meus trabalhos, unido a ti pelo pensamento que te 

encontravas também pensando em mim e lidando com as outras pessoas ou indiferentes ou 

mesmo antipáticas, trazer - dentro de mim - um outro mundo cheio de felicidade, composto de 

recordações tuas, povoado da tua imagem, das saudades de ti em que eu me refugiasse no meio 

de todos. Depois, a imensa felicidade de voltar a ver-te muito alegre, muito feliz. Minha 

Celeste, eu penso assim tanto tempo, seguindo hora a hora, momento a momento, a nossa vida, 

imaginando-a em mil condições - sempre contigo, sempre na maior felicidade. Minha Celeste, 

pensar nisto entristece só numa coisa, é que a gente parece-lhe que é um céu que está perdendo 

em cada hora mais de separação, desesperam os obstáculos que ainda demoram que nos 

casemos. Minha Celeste, minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto! Para que me dizes tu na tua 

carta de hoje falando de ti: "Esta hipócrita criaturinha que te adora" - Pois tu julgas-te 

hipócrita? Estás-te caluniando, minha Celeste! Olha, Celeste, agora não sou mandrião, não. 

Levanto-me relativamente cedo, mas trabalho antes de sair por isso te escrevo tarde. Também 

tu escreves-me pela manhã se eu te mandasse a carta muito mais cedo não tinhas tempo de me 

escrever. Mas vou agora, assim que me levanto, sair e ver-te. Até fico daqui com mais tempo 

seguido para estudar e para trabalhar. Minha Celeste, não me digas que eu não trabalho e que 

eu não faço nada que és injusta. Minha Celeste, o tu conheceres-me bem e fazeres-me justiça 

faz-me tanto bem. No dia em que toda a gente neste mundo me julgasse mal, mas que a minha 

consciência e tu me julgassem bem, seria o mais feliz ainda do mundo, sendo-me indiferente o 

que outros me dissessem. Minha Celeste, minha Esposa, o que eu devia traduzir do inglês para 
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o Diário de Notícias já lá está, não tem saído já porque Eduardo Coelho tinha lá muitos 

folhetins mais antigos, mas não é nada por indolência minha. O que nós vamos traduzir 

também do inglês para o tal editor é a Leila do Bulwer Lytton que chegou agora a Lisboa mas 

que ainda não temos. Do Fausto todos os dias traduzo uns 50 versos e tenho assim já muito 

traduzido. Mas é em prosa e não quero pô-los em verso português sem ter estudado melhor a 

metrificação alemã. Assim que traduzir em verso alguma coisa mando-ta logo. O “Curso de 

Agricultura” para o Diário de Notícias está muito adiantado e deve aparecer dentro em pouco. 

Minha Celeste sejas muito minha Amiga, olha não tornei a ouvir falar não, em se dissolverem 

as Câmaras. Os nossos negócios hão-de passar antes de se fecharem as Cortes. Já percebeste 

que o que o marquês disse tem mais valor do que lhe deste, porque foi ele quem veio ter com 

meu Pai. Olha Celeste, é verdade o que tu dizes, sim. E olha, eu amo-te há 3 para 4 anos, mais 

acabei os meus estudos tinha 18 anos [sic] e daí até hoje [é] que me tem falhado tudo o que eu 

me tenho proposto. Tinha eu 18 anos fui a concurso para Lente do Instituto Agrícola e afinal 

antes do concurso ter lugar o Governo suprimiu a cadeira. Eu era sim uma criança nesse tempo 

- mas tinha acabado um curso com muitos prémios e deixado no Instituto Agrícola uma 

reputação filha do meu estudo e bastante do acaso e da simpatia dalguns lentes, uma reputação 

que valia bem mais do que eu. Tinha todas as probabilidades de ficar, e apesar disso nada 

desde então até hoje. Mas isto sucede a toda a gente - ninguém consegue senão a vigésima ou 

trigésima coisa a que se propõe. Assim, minha Celeste, tão pequena é a felicidade que nos 

espera no fim deste caminho para que desanimemos diante dos obstáculos! Enquanto à Rússia, 

minha Celeste, estás enganada. Na Rússia fala-se russo. - A diplomacia fala em francês e nos 

bailes onde vão os diplomatas, adopta-se a língua francesa como em toda a parte. Conta o 

conde de Bismarck, quando esteve embaixador em S. Petersburgo, que a primeira coisa que 

fez foi aprender o russo. E os livros que lá se publicam são em russo. Olha, Celeste, perdoa-

me mas fez[-me] assim uma impressão também o parecer-me ver que tu estavas desgostosa 

por julgares que te não faz a corte muita gente. Enfim, não quero pensar nisto. É improvável - 

eu às vezes sou absurdo. É verdade, Celeste, sabes que me mudo. A velha desta casa onde 

estou quer mais dinheiro, e eu e o Antero descobrimos uma casa barata e muito boa ao pé da 

Praça das Flores - Rua dos Prazeres, nº 63 - 1º1. Vou-me mudar. Minha Celeste que maçada 

                                                           
1 Esta mudança só terá lugar, segundo Antero de Quental (Cartas I, p.113), depois de Fevereiro de 1871. 
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vou ter com a mudança. Minha Celeste, o teu Jaime vem-se despedir de ti. Minha Celeste 

abençoa o teu Jaime, o teu Esposo. 

Bons dias Celeste, o António mandou-me chamar, eu fui a casa dele e estive lá a 

conversar num negócio dele até agora. Perdoa-me o ser tarde. Vou ver-te e depois logo às 

Cortes para tratar dos meus negócios que, como sabes, o Alves Martins deve hoje apresentar 

lá. Até já, minha Celeste, como estás tu hoje? Estejas contente e esperançada na proximidade 

do nosso futuro enquanto o teu Jaime trabalha para que ele venha breve. Sou o teu Esposo, o 

teu Jaime. 
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151           E4/60-2 (3) 

 

[Lisboa] 

[Outubro 1870] 

 

Minha Celeste, como passaste? Tens passado bem, sim? continuas sempre a beber 

vinho, sim? eu quero isso, vais sensivelmente engordando. Vê que estás muito melhor. Minha 

Celeste, sabes tu o que devias fazer? Era ires para casa da Cleofe [Cinatti Costa], para Colares, 

enquanto eu vou à Beira, sim? Vê se o podes fazer, sim? Temos um Outono que é como a 

continuação do verão. Fazia-te muito bem. Minha Celeste é preciso termos muito juízo e 

sermos muito bons, muito amigos, muito meigos um para o outro. Eu tenho tanto que fazer. 

Preciso ler uns livros, arranjar uns apontamentos – tudo em 3 dias. Hoje tenho dado muitas 

voltas, a comprar coisas. Comprei um gabão fortíssimo onde não entra pinga de água. Minha 

Celeste que tipo que eu fico de gabão e botas de água. Recebo os 150$000 do Governo. É o 

primeiro dinheiro, afora os dois prémios que posso dizer que ganhei com o meu trabalho. 

Minha Celeste, o teu Jaime ganhou 150$000 em menos de um mês. Minha Celeste, eu amo-te 

tanto, tanto. Olha vou dar-te uma boa notícia, mesmo muito boa. Ontem à noite, depois do 

Passeio e depois de te ter falado, eu não podia estar em casa pensando que tu estavas à janela a 

chorar e a apanhar frio. Voltei para trás e vim para uma janela do Grémio. Tu entraste, 

fechaste a janela e eu fiquei mais sossegado. Fui comer alguma coisa porque me sentia 

fraquíssimo e fui para o pé do [Augusto] Saraiva [de Carvalho] que estava a comer também. 

Falamos nos consulados ou antes, foi ele que falou primeiro, e disse-me logo que estimava que 

se conservasse no Ministério o Bispo de Viseu a cujo partido ele pertence, porque ele se 

encarregaria do meu negócio e eu havia de ser cônsul, e dizia-me que ele faria isto mas que 

não lho agradecesse eu porque ele o fazia para obedecer à sua consciência, porque ele bem 

conhecia o que eu valho. Eu fiquei contente porque ele é muito influente. Imagina tu, Celeste 

como eu hoje não ficaria sabendo que o Saraiva, que o próprio Saraiva já a estas horas é 

Ministro2. Vê que bom Celeste! Vou lhe recordar a sua promessa. Pois não é tão bom, 

                                                           
2 Augusto Saraiva de Carvalho só viria a ocupar o cargo de ministro – Eclesiásticos e Justiça – na remodelação de 
29 de Outubro desse ano de 1870, data em que Jaime Batalha Reis já se encontrava a desempenhar a missão na 
Beira Alta. 
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Celeste? Pois não é para ter tantas esperanças? Estejas muito contente, minha Celeste. Vamos 

casar em breve, ser muito felizes [...] 
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152           E4/59-5 (3) 

 

[Viseu] 

[Outubro 1870] 

 

Minha Celeste, estou em Viseu. Imagina que partindo de Lisboa às 8 horas da noite, 

sem parar, cheguei aqui a Viseu às 4 horas da tarde de hoje. Que saudades eu tenho tuas, 

minha Celeste, minha Esposa. Como isto é bonito mas triste, triste, e como se pode ser feliz 

aqui, meu Deus, como se pode aqui ser feliz. Estivesses tu com o teu Esposo, minha Celeste, 

minha Amiguinha, minha Esposa. No caminho só paramos uma vez para almoçar e num sítio 

onde o Correio era distante. Não pude escrever-te. Aqui o serviço das diligências faz-se com 

uma grande pontualidade e rapidez. Quase tudo isto é arborizado e muito bonito. Quase, quase 

Colares em ponto muito, muito grande. Viseu é uma cidade antiga de pedras negras e tristes. 

Tenho andado depois que jantei e me lavei, com um rapaz Figueiredo que aqui encontrei. 

Venho agora escrever-te e vou-me deitar. Imagina que desde ontem às 8 horas da manhã ou 

mais cedo, que não durmo e andei das 8 da noite às 4 da tarde de diligência. Estou como morto 

e com um sono que quase não vejo o que te estou escrevendo. Minha Celeste, o teu Jaime quer 

casar já, já contigo, eu não posso estar assim sem a minha Celeste. Perdoa-me esta carta ir tão 

pequena mas não posso mais. É uma jornada de escangalhar. 11 horas numa diligência !!! 

Minha Celeste abençoa o teu Jaime. Sejas muito minha Amiguinha. Sou o teu Esposo, o teu 

Marido, o teu Amante, o teu, muito teu Jaime 

Minha Celeste, eu tenho tantas saudades tuas, tantas, tantas. Vim no comboio a reler as 

tuas cartas e cheio de saudades mas sim de imensa felicidade do teu amor. Tu és um Anjo que 

eu devo adorar de joelhos toda a minha vida. Teu muito, muito teu Esposo, teu Jaime. 
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153          E4/60-4 (25) 

 

[Viseu] 

5ª feira [Outubro 1870] 

 

Minha Celeste, bons dias. Como está a minha Menina? Vou ter hoje carta tua muito 

bonita? Tu hoje terias já a minha primeira carta? Devias tê-la. Eu não pude deitar carta 

nenhuma para ti antes de Viseu, e Viseu é tão longe! Minha Celeste, vou continuar a contar-te 

a minha viagem. Estávamos em Sta. Comba Dão, não é verdade? Antes de chegar aí, logo para 

cá do Criz de que já te falei, a cordilheira que fica à direita, Lousã e Açor estende-se, apresenta 

umas dentaduras muito altas e, de repente, toma a frente e vê-se sair de uma quebrada da 

estrada uma lombada enorme, altíssima, cortada pelas nuvens em dois andares, que parece 

mais uma acumulação de nuvens do que uma montanha, elevação de que a gente cá em 

Portugal não tem ideia nenhuma antes de ver isto. O terceiro andar de nuvens é como que uma 

crina, uma juba, ou uma cabeleira dum grande gigante. É a Estrela, é a serra da Estrela, a serra 

mais alta de Portugal que o meu mapa diz que tem, neste ponto, 1.990 metros acima do nível 

do mar. Neste ponto não precisamente, mas num outro ainda mais alto que se eleva ainda 

sobre a grande lombada e que se não vê quase nunca. Daquele alto saem 3 rios – o Mondego, 

o Zêzere e um outro cujo nome me não lembra. Isto para falar de rios grandes, sem citar 

inúmeros ribeiros afluentes destes 3 grandes rios, lá daqueles altos que correm, lá mesmo no 

alto nascem três lagoas a que chamam Cântaros. Que impressão me fez aquela serra, minha 

Celeste, aquela imensa serra. Eu estava a vê-la e a dizer e a repetir – estou vendo a serra da 

Estrela, estou ao pé da serra da Estrela. Em Santa Comba Dão há um rio – é o Dão que tem, 

segundo me disseram, margens lindas, lindas, que eu hei-de visitar um dia destes. Comi em 

Santa Comba Dão e estava com imensa fome. Informei-me onde era o correio e disseram-me 

que era distante, junto duma estrada por onde não passava a diligência de Viseu. Não pude 

assim escrever-te. O [...] e o outro rapaz partiram para Mangualde e eu parti para Viseu. Junto 

a mim ia um Doutor de S. Pedro do Sul, terra do Norte de Viseu com a sua pronúncia meio 

galega e desagradável. O cocheiro era um Preto. Iam na imperial umas duas mulheres de 

lenços na cabeça – uma a quem davam excelência e que com o seu tipo de casaleira e de 

agricultora portuguesa, era a mulher do escrivão do concelho – a mulher dos seus 50 anos, 
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como depois soube e como a cara mesmo o dizia. Vais ver mesmo o modo porque soube a 

idade da mulherzinha – a outra era [a] criada. Entre as duas, no traje, havia apenas uma 

distinção: a ama ia calçada e a criada descalça. De resto, o mesmo. O Preto chamava-se José 

Maria e fora, em pequeno, criado pela mulher do escrivão. Entre o Doutor e a mulher e o Preto 

estabeleceu-se uma conversa divertidíssima – um exemplo duma conversa provinciana dum 

sabor português antigo, português a que a gente se desacostumou completamente em Lisboa. 

Nós, muitas vezes, nunca as ouvimos até. – “Eu devo muito à Sr.ª D. Maria” – diz o Preto – 

“pode-se dizer que me criou” – “Criei, criei – respondeu a mulher – “Eu a dar-te o meu leite 

porque mamou ao meu peito, Sr. doutor, e ele, o maldito, cada vez mais preto!” - Aqui 

gargalhada geral de que o José Maria não gostou e para se vingar preparou nova transição à 

conversa. – “Foi já há um par de anos isso, Sr.ª D. Maria. Ora V. Ex.ª já não era um criança!” - 

Mas a mulher do escrivão que não queria discutir a idade disse-lhe logo: - “Não era, não, que 

ainda assim, mercê de Deus, eu casei tinha 14 anos!” – “A Sr.ª D. Maria deve ter 40 e ...”- 

tornou o Preto para continuar a vingança. –“Upa! Upa! – berrou a mulher do escrivão – Olhem 

estas rugas! Olhem estes cabelos. E os dentes !!! Este perdi eu aos 32 ; este apodreceu aos 36, 

aos 40 caíram-me mais dois e os podres ficaram tremidos. – com estes que enegreceram....” E 

dizendo isto aproximava-se de mim e do Doutor e obrigava-nos a examinarmos atenta e 

conscienciosamente o estado verdadeiramente lastimável da sua boca. Declarou por fim que 

pelo que se passara de horroroso nos seus dentes, ela podia concluir que tinha 50 anos. 

Depois, começaram uma conversa sobre remédios caseiros e receitas particulares, 

sobre pós de lagarto que fazem cair os maus dentes, remédios para a tinha – passaram a 

compara-los aos da botica e declararam estes últimos muito inferiores aos outros. Neles 

acreditava a mulher do escrivão mais do que a criada, o Preto mais que a mulher do escrivão, e 

o Doutor enfim também mais que o Preto. 

O país, minha Celeste, de Sta. Comba até Viseu é muito bonito. Pela maior parte, 

pinheiros e para os lados montes, o terreno em contínuos movimentos, vinhas e verduras ao 

longe, nos contínuos movimentos das terras – depois terras indistintas, provavelmente áridas 

indo terminar, à direita, na Estrela enorme, compacta, sem formas. – e à esquerda no 

Caramulo denticulado, com o seu pico elevado e a sua configuração de serra de Sintra. Às 

vezes – e muitas vezes – passa-se por entre uns bosques de castanheiros enormíssimos, 

seculares, respeitáveis com a sua verdura alegre e densa [...] e de castanhas em grupos de 
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ouriços amarelos. Tu lembras-te dos castanheiros de Sintra que há pouco viste? Pois estes são 

pela maior parte ainda maiores. Outras vezes carvalhos também enormes e à sombra dos 

arvoredos alguns rebanhos pequenos, guardados por raparigas com a sua saia curta e o seu ar 

elegante de camponesas de teatro. A gente que está habituada a ver as nossas saloias com a 

saia comprida e o lenço à cabeça, quando vê as mulheres aqui de saia pelo joelho e chapéu 

desabado sobre o lenço todo para trás, parece-lhe que está no teatro e vê camponesas de 

bailado. O que torna enfadonha esta viagem até Viseu, é que é imensa, imensa. Ando eu um 

dia inteiro até à tarde na diligência - quase sempre a passo ou pouco mais. – em subidas, 

subidas que não têm fim, trepando umas montanhas e costeando, mesmo assim, outras. A 

gente caminha a pensar como se chama com propriedade a esta província a Beira Alta. É vir cá 

quem queira saber até que ponto é Beira Alta. No caminho as povoações são lindas com as 

casas edificadas como chalés como eu já te disse. É dum pitoresco imenso e desaparece enfim, 

aquela espantosa linha recta, aqueles cubos, aquelas caixas de charutos que formam a 

arquitectura da nossa Estremadura e cujo ideal – são as casas de Lisboa. Enfim, cheguei a 

Viseu. Viseu tem fama, mesmo entre os seus habitantes, de ser uma cidade muito feia. Têm-se 

todos aqui espantados de eu dizer que acho esta cidade muito bonita. Vais ver se tenho razão. 

Quando se entra em Viseu pelo lado por onde eu entrei, vê-se à direita um edifício grande, 

moderno, quadrado, de arquitectura sem fisionomia o qual, por todos estes motivos, me foi 

mostrado pelo Doutor que ia a meu lado como uma beleza da terra. Adiante, e também à 

direita, eleva-se um enorme pinheiro, bifurcado na extremidade que o Doutor me disse que se 

conservava em recordação... mas não disse de quê. À esquerda há um grande arvoredo de 

castanheiros e carvalhos que pertencia a um consulto [sic] e hoje ao quartel de infantaria 14. 

De roda parece tudo arvoredo. Em frente vê-se a cidade – aglomeração de casas em volta de 

uma colina no alto da qual se vêem as torres quadradas e os muros negros da Sé e do antigo 

paço do bispo. A diligência onde eu vinha parou, eu apeei-me despedindo-me do Doutor que 

me ofereceu a sua casa e o seu préstimo em S. Pedro do Sul. Consegui um homem com as 

minhas malas e dirigi-me ao Hotel Viriato que me tinham recomendado em Lisboa como o 

melhor da terra. Aí ou antes aqui, deram-me um quarto onde te estou escrevendo. A minha 

Celeste quer seguir o seu Jaime para que não nos separemos nunca? Queres que o teu Jaime 

seja muito minucioso, sim? Vou, pois, descrever-te o meu quarto.. É pequeno – ainda assim 

com duas camas e uma cómoda entre elas, um lavatório-toucador e uma mesa sobre a qual te 
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estou escrevendo. Esta mesa está encostada a uma janela que deita para o meio dum telhado. 

Não se vê por ela senão o sobredito telhado e um bocadinho de céu que aqui é dum azul de 

Inverno. Defronte da janela, a porta do quarto. Isto é no 2º andar da hospedaria, ao pé de uma 

sala onde eu hei-de receber quem me procurar. Assim que cheguei e que entrei no quarto, abri 

a minha mala e preparei tudo para te escrever. Disseram-me que o correio parte de manhã. Só 

pois no dia seguinte, 5ª feira te podia eu mandar a minha primeira carta – ontem - Assim como 

hoje, 6ª feira, te foi de manhã a minha segunda carta, assim como esta que te escrevo partirá 

para Lisboa amanhã, sábado. Quantos dias gastam elas no caminho até Lisboa! Devem gastar 

um dia e uma noite. Minha Celeste, vou agora procurar o Governador civil [Francisco de 

Barros de Almeida Coelho de Campos] – adeus até logo. É verdade? Sabes que não há meio 

nenhum de saber quem é o Jaime Corte Real? Ninguém conhece semelhante nome em Viseu! 

E todavia é um indivíduo que me procurou e que deseja falar-me e que me trata por tu. É 

natural. Minha Celeste, o teu Jaime tem tantas saudades tuas. Viajar contigo, ver isto tudo 

contigo deve ser tão bom! Amo-te muito, muito, sou o teu Esposo, o teu sempre teu Jaime. 

Minha Celeste, já estou em casa, mas não posso agora escrever-te, tenho que ler umas 

coisas e que organizar uns apontamentos. Sou o teu Jaime. 

Minha Celeste, tenho a tua carta. Recebi com a tua uma carta do Eça de Queirós que 

me diz o seguinte – que realmente é revoltante de injustiça, se é que não é mais alguma coisa. 

Diz-me ele que falou com o [Duarte Gustavo] Nogueira Soares que lhe disse que o meu 

concurso que tinha sido muito bom – mas que me não tinham classificado melhor porque não 

acreditaram verdadeiramente que fosse meu. Vê minha Celeste, que infâmia esta!!! Olha que é 

espantoso isto. Declaro-te que me deixou sufocado de raiva isto. Vê tu, minha Celeste, como 

são injustos com o teu Jaime que tanto trabalhou para conquistar uma posição! Consola-me tu, 

minha Amiguinha, minha Esposa, minha Celeste, diz ao teu Jaime que o amas, que acreditas 

nele e que és a sua Esposa. Minha Celeste, eu bem sabia que me tinham feito injustiça porque 

eu tenho consciência do que faço e do que sei. Mas realmente é espantoso o que [sic] julgarem 

que não era meu o que eu escrevi ou antes que se serviram deste pretexto, em que nenhum 

deles decerto acredita, para me classificarem dum modo inferior. Disse mais o Nogueira 

Soares que apesar do que diz a lei, todos os que ficaram bom terão de fazer novo concurso, 

excepto eu que serei despachado como se tivesse tido muito bom. Ora vê tu, minha Celeste, se 

esta excepção não mostra que de propósito me quiseram fazer mal! Enfim, diz-me mais o Eça 
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que quando se abrirem as câmaras se vão criar mais consulados inevitavelmente. O [João de 

Andrade] Corvo, o Saraiva de Carvalho, um Reis e Vasconcelos muito amigo do Carlos 

Bento, o marquês de Ávila devem a esta hora ter empenhado por mim. Aqui tens o que eu fiz 

em Lisboa nos últimos dias, fui dispor estes empenhos. Estou aqui, não sei mais nada. Minha 

Celeste, tu sabes que eu não tenho cruzado os braços, sabes que tenho trabalhado, que tenho 

lutado e que nunca me poupei a uma hora de trabalho para conquistar uma posição. O que me 

sucede é uma fatalidade que se há-de cansar porque eu hei-de ter mais coragem, mais ânimo, 

mais constância do que ela. Pois então o que eu escrevi no concurso não era meu? Pois eu lhes 

mostrarei do que sou capaz. Já vês que o que acontece ao Salomão [Sáraga] é um caso 

diferente. Eu conheci o Salomão muito tempo oferecendo-se-lhe emprego em casas de 

comércio também, e ele respondia que não queria sujeitar-se a ninguém, que não sabia 

obedecer. Isto é de quem quer obter uma posição? Não. Porque eu amanhã se se apresentar 

seja que emprego for, para obedecer seja a quem for, dobro o meu orgulho e vou porque posso 

casar contigo, e isso é a suprema felicidade a que eu sujeito tudo. Ora o Salomão, durante 

muito tempo, não deu um passo decisivo para tentar coisa nenhuma. Minha Celeste, sejas 

muito, muito Amiguinha do teu Jaime, sim? Eu amo-te tanto, tanto. Consola-me. Confesso 

que me aflige o que disse a carta do Queirós. Já é infâmia! Minha Celeste, diz ao teu Jaime 

que o amas muito, muito, muito que és muito a sua Celeste, a sua Esposa, a sua Mulherzinha. 

Têm-me vindo cumprimentar umas pessoas daqui de representação, entre elas o João [da 

Silva] Mendes a quem chamam o “Rei de Viseu” porque é aqui a maior influência. Eu não 

estava em casa quando eles vieram e deixaram os seus bilhetes. Hei-de amanhã ir visitá-los. 

Um dos jornais cá da terra falou hoje na minha chegada, recomendando a todos que concorram 

às minhas prelecções, não só pela utilidade do assunto, mas pelo que toda a imprensa de 

Lisboa falava na minha inteligência e na minha eloquência. Não sei ainda quando serão as 

prelecções. Antes disso tenho que percorrer os sítios mais importantes do distrito. Talvez, 

dentro de 8 dias. Minha Celeste tu não tiveste carta minha e estás inquieta. Se isto fica tão 

longe! Se isto fica no fim do mundo e eu não pude escrever-te do caminho! Minha Celeste, 

minha Esposa, tu amas muito o teu Jaime? Minha Amiguinha, sejas muito minha Amiga, sejas 

muito meiga com o teu Jaime. Diz-me tudo, tudo que fazes e que pensas, sim? Tudo, tudo. 

Bem vês que eu te conto tudo, tudo o que me sucede que até tenho que passar a minha 

narração de umas cartas para as outras por não ter tempo, que o meu desejo era estar sempre a 
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escrever-te. Quero que a minha Esposa siga bem, bem todos os passos, todos os pensamentos 

do seu Jaime. Minha Amiguinha, estás contente e feliz, sim? O teu Jaime ama-te tanto, tanto! 

Adeus, minha Celeste, vou deitar esta carta no correio. Amanhã continuo a contar-te por 

miúdo a minha viajem. Amo-te muito, muito. Abençoa-me Celeste. Olha, beijo muito, muito a 

tua carta. Sou o teu Esposo, o teu Marido, o teu Jaime. 
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154          E4/59-6 (15) 

 

Viseu 

Domingo [Outubro 1870] 

 

Bons dias, minha Celeste, como estás tu? Sabe que estou aqui em pleno Inverno, sem 

frio ainda assim, até pelo contrário, com mais calor que em Lisboa, mas chove, chove, chove 

que é um nunca acabar. Levantei-me hoje, almocei e saí para ir procurar o João [da Silva] 

Mendes [sogro do visconde de Loureiro] a quem também não tinha encontrado. Também não 

o encontrei. De caminho entrei na Sé. Estavam para assistir à missa. No centro do corpo da 

Igreja estavam muitas mulheres do campo, ajoelhadas, todas com umas capas pequenas no 

tamanho e quase da forma das mantilhas espanholas, com que elas se embuçam, geralmente 

com uma certa elegância natural, outras vezes traçando-a por debaixo do braço direito, o que 

diz admiravelmente com a saia curta que usam. Decididamente, minha Celeste, o mais horrível 

traje e o menos elegante é o das nossas saloias de Lisboa Atravessei a igreja e fui à sacristia 

com o Figueiredo que me apareceu, onde vi um quadro do célebre Grão-Vasco. Não sei se 

sabes, minha Celeste, que na idade média, aí pelos séculos 14 ou 15 havia em Portugal uma 

escola de pintura, uns poucos de homens pintando mais ou menos do mesmo modo, no mesmo 

género, todos com os mesmos defeitos e qualidades e com os mesmos processos. Tu nunca 

foste à Galeria da Academia das Belas Artes? Se foste, deves-te lembrar da última sala a que 

chamam a sala gótica, sala da idade média ou sala da escola portuguesa. Há uns quadros 

pintados em madeira sobre assuntos religiosos, com umas cores muito vivas, admiravelmente 

conservados, uns fatos e uns bordados que parecem pintados a microscópio pela 

minuciosidade de umas figuras hirtas, sem movimentos, umas fisionomias paradas, sem 

expressão, quadros sem perspectiva nenhuma, em que ocupam o primeiro plano, em que um 

túmulo que se veja no sentido do comprimento não se sabe se está assente no chão, se em pé. 

O maior dos pintores dessa época em Portugal dizem que foi um Grão-Vasco ou Vasco, o 

Grande, natural das proximidades de Viseu. É dele um quadro que eu vi hoje na sacristia 

representando S. Pedro. É realmente admirável e está a mil léguas dos que te descrevi e que 

estão em Lisboa. Conhece-se pelas tintas, pela maneira ou processo e pelos assuntos que é da 

mesma época, mas tem movimentos a figura, tem expressão a cara, tem perspectiva o quadro 
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todo. É realmente o melhor quadro daquela época e chega a ser um bom quadro para qualquer 

época. Vi outro, também do mesmo Grão-Vasco numa capela, representando a crucificação, 

mas era muito inferior ao primeiro, se bem que ainda assim superior aos de Lisboa. Subi a uma 

das Torres da Sé. Ao lugar dos sinos. Vê-se daqui bem todo o Norte de Viseu. É uma beleza 

isto, minha Celeste – para Leste (eu creio que é Leste o lado de Espanha, nunca sei estas 

coisas) – para Leste a planície que cerca Viseu é cortada constantemente de arvoredos imensos 

em massas de cores diferentes, outras vezes serpenteando entre campos cobertos de relevos 

cortados pelas águas do Pavia, entre todo o arvoredo secular de Fontelo do Bispo onde os 

castanheiros mostram, mesmo a esta distância, os frutos agrupados, tudo isto indo terminar nos 

altos do Marão. Para Oeste a planície de verdura e casas que de longe parecem de uma 

construção original e bonita e no fim as serras negras, roxas da cresta, com alguns pinheiros e 

com casas raras branquejando na encosta e ainda por detrás, dum lado, formas indecisas do 

Montemuro para o lado de S. Pedro do Sul, e do outro os dentes enevoados – visionários quase 

da Serra do Caramulo. Tu não imaginas Celeste, que impressão faz o Caramulo visto assim de 

longe, cheio de névoa. Este tem uns bicos e asperezas imensas que se vêem a esta distância, é 

uma montanha audaciosa e distinguem-se quebradas, regos por ele abaixo, movimentos 

humanos, os picos parece bocejam para nós, parece quando a névoa se esfuma muito, um país 

fantástico que se esvai. Minha Celeste havemos de vir aqui ambos, sim? Eu sinto tanto, tanto 

diante disto tudo. Parece que diante da natureza a minha alma cria alguma coisa de novo, 

afigura-se-me que livro nem homem algum poderiam fazer-me compreender a verdade ou 

antes o sentimento das coisas como o meu espírito. Mas queria dizer-te tudo isto a ti, queria 

que tu me dissesses neste momento que me amas muito que és a minha Celeste, queria ter-te 

ao pé de mim, minha Esposa, minha Amante, minha Celeste. Eu amo-te tanto, tanto eu sou 

tanto o teu Jaime! Pensei tanto, tanto em ti do alto daquele imensa torre de granito! Eu estava 

a olhar pelas aberturas por onde os sinos saem quando se balançam para tocar, estava eu 

mesmo encostado aos sinos, de longe mais altos e mais largos 2 vezes que eu. Tu lembras-te 

de Notre Dame de Paris de Victor Hugo, de Quasímodo, do sineiro disforme de Notre Dame? 

Lembras-te que este, antes de ver a Esmeralda, se apaixonara pela Maria que era o maior sino 

da torre da catedral e que quando o sino em movimento se lançava fora da ameia da torre, este 

abraçava-se com paixão à sua amada e deixava-se embalar pelo ar beijando-a muito. Lembrou-

me isto vendo os sinos, olhando para os corochéus góticos da Sé e vendo em baixo a Cidade 
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Antiga de Viseu com uma fisionomia que devia ser muito proximamente a de boa parte de 

Paris desse tempo. Não é tão agradável a gente poder transportar-se assim séculos e séculos 

atrás? Quando então lembram-se assim estes célebres romances como a Notre Dame. As 

grandes obras de arte que para nós tem ressuscitado o tempo, parece que por momentos vivem 

dentro de tudo aquilo. É uma verdadeira evocação. Pelo menos o cenário é o mesmo, 

circundando-nos, tem corpo real o que víramos no romance. É por isto que eu gosto de estar 

em cidades com o Viseu... quando tenho longe de mim a minha companheira, a minha boa 

Amiga, a minha Esposa, a minha Celeste. É verdade que para alterar as ilusões do passado, em 

vez do Quasímodo tragicamente disforme, estava ao pé de mim o chapéu alto e a voz 

agalegada do meu amigo Figueiredo, lavrador em Viseu. Desci da torre, atravessei a igreja e 

saí. A Sé tem três arquitecturas. O Passo do Bispo, a parte posterior das edificações e os dois 

torreões quadrados da frente são construção do gótico primitivo, talvez anterior ao século XI. 

A parte interna da Igreja e sobretudo a abóbada, é visivelmente manuelina, da época dos 

Jerónimos e da época das janelas que há por toda a cidade, e de que te falei já numa carta. Os 

veios que dividem a abobada e que creio eu se chamam artesões têm a forma de um cabo de 

navio que de vez em quando ata em imensos nós. A fachada que está entre as duas torres, é de 

chata e insignificante arquitectura do século passado que em Lisboa se vê em qualquer igreja, 

é uma verdadeira mancha ali. Olha, minha Celeste, eu não sei se te maço com tudo isto que te 

conto! Mas olha, digo-te tudo, tudo o que faço e mesmo tudo, mas tudo que penso. É como se 

tu andasses dentro da minha cabeça e assistisses a todos os pensamentos, a todas as ideias, e 

todas as recordações que lá se levantassem. Não te maças muito? Que queres tu, minha 

Celeste! É que realmente andares metida na minha cabeça seria para ti uma grande estopada. A 

minha Celeste gosta que o seu Jaime lhe conte assim tudo, tudo o que pensa. É como se eu 

andasse a viajar com o meu Jaime, ele conta-me tudo, tudo que faz e que pensa. Minha 

Celeste, eu sou teu, só teu. Amo-te tanto, tanto, sou tanto o teu Esposo. Minha Celeste, diz-

me, és muito feliz com as minhas cartas e gostas muito do que o teu Jaime te conta? Não te 

maças muito com as minhas descrições? 

Minha Celeste, volto a conversar contigo. Eu gosto tanto, tanto. Eu amo-te tanto e 

tenho tantas saudades tuas que se pudesse estava sempre, sempre a escrever-te. Já jantei, 

minha Celeste. Tem estado hoje todo o dia a chover. O João Mendes veio já 3 vezes procurar-

me e desta última encontrou-me. Lá na hospedaria estão pasmados desta amabilidade e 
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supõem-me um figurão – porque o João Mendes é muito orgulhoso, chamam-lhe o “Rei de 

Viseu” e não costuma fazer estes excessos por mais ninguém! No hotel todos me dão mil 

excelências e tratam-me admiravelmente. Comigo o João Mendes foi muito amável, 

conversamos sobre a Agricultura da localidade e ele próprio ofereceu-me o seu préstimo para 

tudo o que eu precisasse em Viseu. Apareceram mais dois agricultores com quem tive que 

falar que me fizeram mil perguntas e me maçaram horrivelmente. Minha Celeste, vê o jornal 

de Viseu que dá notícia da minha chegada. Imagina minha Celeste que o título da notícia é 

assim: “Hóspede ilustre” Vê que bom, como, minha Celeste, o teu Jaime é um “hóspede 

ilustre”. Fica sabendo. Diz mais a notícia que os redactores, apesar de me não conhecerem 

pessoalmente, sabem que eu junto à minha conhecidíssima inteligência e condição, maneiras 

sobremaneira agradáveis e uma fluência que torna acessíveis os piores assuntos. Tenho pena 

de te não poder mandar o jornal mas é isto pouco mais ou menos. Minha Celeste vês os 

elogios que fazem ao teu Jaime já? Olha o meu medo é que, depois de me ouvirem, se 

arrependam dos elogios em que foram pródigos. 

Minha Celeste, tenho a tua carta. Minha Amiguinha, então tu tens-te sentido pior? Pois 

deixa o alho se tens assim uma invencível repugnância, mas toma o ferro e o vinho queimado, 

sim? E se te sentires pior, continuando essas dores no peito, chama o Abel [Maria Dias 

Jordão]. Bem vês que eu estou longe e quero estar sossegado sobre a tua saúde. Era horrível eu 

saber que estavas doente e que não estavas muito cuidada pelo Abel. Faz isto ao teu Jaime que 

está longe de ti. Enquanto eu aqui estiver sê tu muito condescendente com o teu Esposo, sim? 

Eu amo-te tanto, tanto! Minha Celeste, minha Amiguinha, não tomes o alho, não, e vê se 

tomas o ferro e vinho e carne bastante, sim? É o que o teu Jaime quer. Gostaste da minha 

carta? Já a esta hora deves ter recebido a continuação de Viseu, de Santa Comba para cá. Eu 

queria contar-te tudo minuciosamente e não cabia tudo numa carta. Ainda hoje não sei quem 

era o meu amigo Jaime Corte-Real que ninguém nunca viu em Viseu. É realmente notável! 

Minha Celeste, a respeito do meu negócio dos consulados, já na carta de anteontem te disse 

que não sei mais nada além do que te mandei dizer. De Lisboa só o [Eça de] Queirós me 

escreveu e o que eu te disse, mais nada. 

Minha Celeste volto de dar um passeio sozinho de gabão e botas de montar, debaixo de 

chuva, à tardinha, e já de noite pelos arredores e pelas ruas da cidade. Queria ver a fisionomia 

das paisagens à chuva e à névoa. É triste, de certo, mas ainda mais admirável. Saí e meti à 
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estrada de Mangualde. É a estrada donde a cidade aparece mais bonita, vista como te descrevi 

numa das minhas cartas. É bordada de castanheiros e carvalhos, com arvoredos extensos como 

por exemplo a mata de S. Miguel que vai até longe. Deixa-me abrir um parêntesis para te 

contar uma anedota autêntica, segundo me afirmaram, que se diz há 30 anos em S. Carlos com 

o dono desta mata de S. Miguel. Estava o homem em Lisboa onde tinha ido pela primeira vez, 

de viagem de recreio. Foi a S. Carlos uma noite. Ele era curto de vista e observou que não 

distinguia bem o que se passava no palco, não estranhou porque viu todos a olharem com uns 

óculos pequenos. Lembrou-se que precisava realmente de uns bons óculos, parecendo-lhe 

todavia mesquinho os pequenos óculos que viu nas mãos dos espectadores. No seu orgulho de 

provinciano rico, resolveu envergonhar no dia seguinte os alfacinhas e apresentou-se de óculos 

de ver ao longe de 6 canudos que estendeu na direcção do palco por cima do ombro dos 

vizinhos da frente. Houve gargalhada, assuada e por fim o homem foi posto fora por ser causa 

de se perturbar o espectáculo. Minha Celeste, amanhã te conto o meu passeio. Tenho que 

deitar já no correio esta carta. Amo-te tanto, tanto. Diz-me minuciosamente como tens 

passado, vê lá. Minha Celeste, tenho muitas, muitas saudades tuas. Dá muitos parabéns à 

Beatriz [Cinatti Gardé] pelos seus anos, sim? Como está a Ester [Cinatti]? Dá-lhe muitas 

saudades minhas. Amo-te muito, muito. Adeus minha Esposa, sou o teu, sempre teu Jaime. 
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155          E4/57-14 (10) 

 

[S. João da Pesqueira] 

[25 Outubro 1870] 

 

Minha Celeste, venho, meia-noite, ainda escrever-te. Sucederam-me coisas que te vou 

contar. Imagina, minha Amiguinha, que eu tinha saído, depois de jantar em casa do Jorge 

Soveral [tio do marquês de Soveral], para ir a S. João da Pesqueira. Aluguei um cavalo para 

amanhã ir para Bateiras, daí para a Régua e daí para Lamego. Saí, mas no meio do caminho, 

pus-me a pensar. A pouca distância, para o lado do Douro, vê-se um monte alto de rochas, 

tendo no alto uma ermida e umas 4 ou 5 capelinhas pela encosta. Chamam aquela ermida o 

Salvador do Mundo. A capela, muito alta, está na rocha cortada a pique quase sobre o Douro. 

Num ponto o Douro passa apertado entre duas altíssimas paredes de rocha – é aí que até ao 

reinado de D. Maria 1ª, havia uma quantidade de rochas no caminho que o rio passava em 

cataratas, em cascatas por cima delas e poucos barcos podiam navegar. Essas pedras foram 

todas tiradas durante 11 anos. Hoje a passagem está livre – só num ponto se vê um alto de 

pedras por onde é preciso saltar quando se passa. Chama-se o Cachão. É o terror de toda a 

gente de muitas léguas em volta. Todos os habitantes do pé do Douro falam com terror do 

Cachão. Morreu ali há anos o [barão de] Forrester, um célebre negociante inglês. Pensei eu 

que imperdoável era deixar o Douro sem ver o Cachão. Em vez de continuar para diante, 

voltei para trás e corri para o Salvador do Mundo. Ao pé da sua ermida, em baixo, há um 

caminho para baixo, tomei por ele a correr porque ia anoitecendo. Desce-se por uma montanha 

muito, muito íngreme, de modo que o caminho para ser suave, e mesmo assim não o é, dá 

imensas voltas para nos levar abaixo à praia. Andei, andei e cheguei abaixo. É uma enseada a 

que chamam a Baleia – linda, linda, cercada de montes que, como o sol se tinha posto já, se 

reflectiam profundamente na água. Parecia, por baixo de cada um dos montes, um outro, 

ondulante, transparente, cheio de raios de luz que se acendiam e se apagavam com as 

ondulações do rio. Depois as encostas de um lado de rochas altas, inclinadas como ameaça 

sobre a água – para o outro cheias de vinhas, de folhagem que eram vinhas e oliveiras e 

arvoredos. O rio desenrolava-se por um lado estreito, apertado e lá ao fundo ouvia-se um ruído 

surdo que depois soube que era a água saltando no Cachão – do outro lado via-se o rio ainda 
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um espaço, depois, numa volta, um monte. A noite cobria rapidamente. Era já tarde. Os 

homens não queriam levar-me a ver o Cachão, mas afinal resolveram-se. Embarquei e 

entramos no tal corredor de pedra. Contaram-me então todas as peripécias da morte de 

Forrester, contaram-me a história de todos os homens que ali morrem por ano – diziam-me o 

nome das pedras mais notáveis das duas muralhas que são duas montanhas. À medida que o 

barco se aproximava, sentia-se mais forte o ruído da água. De repente paramos. – “Mais longe 

não se pode ir, senhor” - disseram-me os barqueiros. – Diante de nós havia na água uma 

pequena prega, uma dobra, um altozinho por onde a água saltava com ruído - se o barco se lhe 

aproximasse far-se-ia em pedaços. A água escoava-se com rapidez ao longo do barco e um dos 

homens com uma pá deitava fora a água que se tinha introduzido. De fronte, para o pé da tal 

prega que era o Cachão, havia na rocha negra uma mancha branca. Era uma inscrição posta ali 

quando se tiraram as pedras que dantes fechavam esta passagem. Não pude ler a inscrição. 

Havia ainda um ar de dia, mas pouco. Por cima da inscrição havia uma coroa e sobre a coroa 

via-se uma espada, uma verdadeira espada com os copos presos, seguros na rocha e a folha e a 

ponta voltada para o rio, para a passagem. A folha que brilhava no último clarão do dia, era 

vermelha, dum vermelho cintilante como estas espadas de chamas que aparecem nas mágicas. 

Fiquei espantado. Como vês, minha Celeste, o sítio é medonho. Aquela espada vermelha, 

brilhando e saindo das rochas parecia uma coisa maravilhosa. Depois o barulho surdo da água, 

e as narrações dos barqueiros, tudo me tinha tornado muito impressionável. 

- Para que está ali aquela espada? – perguntei aos homens. Ninguém me respondeu. 

Voltei-me para eles e vi um, de pé, segurando no remo, parado, com os olhos espantados para 

onde eu apontava. O outro tinha parado de deitar fora a água do rio. O 3º tinha-se ajoelhado. 

- Então que há? – perguntei eu admirado – Há algum perigo?” – “Meu senhor - 

respondeu-me o barqueiro que tinha o remo – aquela espada foi ali posta quando se fez aquele 

estreito e a obra de romper o Cachão, agora o que eu nunca a vi foi assim cor de sangue como 

agora, parece que tem lume.” 

Com efeito era espantoso como estando já noite e quase sem luz, como a espada 

brilhava. De repente levantei os olhos para o céu e tive logo a explicação de tudo. Era a 

repetição da aurora boreal que eu vira na véspera. O céu estava completamente vermelho por 

detrás das rochas e reflectia-se na lâmina de aço da espada. 
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Era um espectáculo realmente maravilhoso. Parecia que se estava vivendo em pleno 

romance, em pleno conto fantástico, parecia um sonho. Disse aos homens que se não 

assustassem e que tudo aquilo era tão natural como nascer o sol, como o pôr-se, como nascer a 

lua, como haver nuvens, como fazer noite. Eles estavam calados, um quase a chorar, o outro 

fazia grandes cruzes no peito. Votamos e eu desembarquei. Os barqueiros queriam-me 

acompanhar, mas eu imaginei que daria bem com o caminho, e é claro que não tinha medo de 

ladrões. Comecei a subir. Mas, a pequena distância, ao pé de uma casa abandonada, vi um 

atalho que me pareceu me abreviaria muito o caminho, evitando as inúmeras voltas que eu 

tinha dado ao descer. Comecei a subir mas, a pequena distância, achei-me no meio de vinha. 

Com muros diante de mim. Imagina, minha Celeste, que este monte que eu já tinha visto tão 

íngreme ao descer é cortado todo por degraus que são paredes atrás das quais se segura a 

vinha. Uma vez perdido, comecei a sair a direito. Em parte os muros estavam destruídos, eu 

tropeçava, escorregava e vinha um bocado de rastos para baixo até que encontrava uma cepa a 

que me pudesse agarrar. Então sustentava a corpo pela força do braço, firmava-me e 

recomeçava a minha ascensão com esforços imensos. Não imaginas a força que fiz. Depois de 

ter subido imenso, achei-me diante de uma parede alta, muito alta, dum lado via a encosta por 

onde eu tinha subido, impossível ou perigosíssimo de descer, do outro, rochas altas, dando 

para um despenhadeiro. De fronte, a parede impossível de passar além. A noite estava 

escuríssima, eu estava literalmente extenuado, muito desanimado, ferido, roto, cheio de dores. 

– Deitei-me no chão ao pé da parede a resfolegar, estafado. Quando me achei melhor pensei no 

que havia de fazer. Estava completamente perdido do caminho. As casas dos barqueiros eram 

muito em baixo, na praia que me ficava aos pés e o rio, mas a uma grande altura, a toda a 

altura que eu tinha subido e que agora achando-me cá de cima, me fazia pasmar do que eu 

mesmo tinha feito. Subi a uma rocha e comecei a berrar por socorro. No fim de tempo 

ouviram-me. Gritei ainda muito e por fim veio ter com muita dificuldade um homem comigo, 

armado porque julgou que me tinham atacado. Tirou-me do sítio onde eu estava. Ele estava 

maravilhado como eu pudera chegar ali. Vim até ali pelo braço dele. Estou ainda 

cansadíssimo, minha Celeste, aqui tens as aventuras por que hoje passou o teu Jaime. Estou 

também cansado de escrever. Minha Celeste, vou beber vinho que o Jorge Soveral quer que eu 

tome. 
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Minha Celeste, boas noites, parto amanhã para Lamego. Vou ter as tuas cartas. Estou já 

contente só com essa ideia. Vou ver se durmo e se descanso que bem é preciso. Minha Celeste, 

amo-te tanto, tanto. Sou o teu muito, muito amigo. Sou o teu Jaime. Minha Celeste, não posso 

agora escrever-te muito. 

Cheguei à Régua. Vou para Lamego. Estou perfeitamente bem. Doem-me um pouco as 

pernas da ascensão de ontem. Vou ler as tuas cartas e saber notícias tuas daqui a 2 horas, 

quando muito. Estou tão contente. Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 
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156          E4/60-4 (16) 

 

[Lamego] 

6ª feira 28? Outubro? [1870] 

 

Minha Celeste, o teu Jaime chegou bem a Lamego, um pouco cansadinho porque 

andou a cavalo desde as 7, ou antes, até às 8 da noite. Cheguei, mudei de fato e fui a casa do 

visconde de Loureiro para ver se me davam cartas, para já amanhã partir para o muito que 

tenho a ver – mas realmente não posso – preciso descansar um dia – tenho dormido pouco e há 

4 dias que ando constantemente a cavalo por estradas espantosas. Não tive hoje a tua carta. 

Minha Celeste, estou tão triste, com tantas saudades tuas! 

Em casa do visconde estava a Mulher, a Maria do Céu [Rosado] e a Nina. Eu fiz as 

despesas da conversação, assaltado de perguntas sobre a minha viagem ao Douro. Maria do 

Céu tocou. Eu, sobretudo, ouvindo tocar, tive tantas, tantas saudades tuas – queria tanto ali a 

minha Celeste, a minha Esposa. Estava a ouvir tocar e a chamar-te muito baixinho, minha, 

minha, minha Celeste. Vou descansar. Perdoa-me escrever-te tão pouco. Sou o teu muito, 

muito teu Jaime. 
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157           E4/59-5 (4) 

 

[Entre Lamego e Tarouca] 

6ª feira, 28 [sic] Outubro? [1870] 

 

Minha Celeste, escrevo-te da estrada – saí muito cedo de Lamego – daqui a Viseu 

ainda é tanto, tanto! Felizmente desta vez venho num belíssimo cavalo que trota 

admiravelmente. Minha Celeste, tu daqui e dois ou 3 dias não terás senão esta carta muito 

pequena - perdoa-me Celestina, sim? E estejas contente e sejas muito Amiguinha do teu Jaime. 

Minha Celeste, Amiguinha, adeus. Vou beber um copo de água e partir. 

Escrevo-te de Tarouca, estou defronte da antiga gruta árabe reconstruída por Afonso 

Henriques. Sabes? Esta noite houve um fogo em Lamego, eram 3 horas da noite. Vê tu, eu 

tinha tão pouco tempo para dormir e ainda veio este fogo fazer-me levantar e perder horas de 

sono. Ele também apagou-se logo. Minha Celeste, o teu Jaime vem por aí a trotar muito calado 

e a pensar na minha Celeste, na minha Esposa. Olha Celeste, eu ir para Viseu quer dizer que 

me aproximo de ti, vou dentro em menos tempo ver-te, ver-te, ver a minha Celeste, a minha 

Companheira, a minha Amiguinha. 

Adeus Celeste, eu tenho tantas, tantas saudades tuas. Sou o teu Esposo, o teu Amante, 

o teu Jaime. 

Minha Celeste, minha Celeste, sou o teu Jaime. 
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158           E4/60-5 (2) 

 

Santar 

6ª Feira, 18? Novembro 1870 

 

Minha Celeste, estou em Santar, tive a tua carta e fiquei tão contente, tão contente, 

beijei-a tanto. Não quis abri-la senão agora que estou só. Beijei-a tanto. Minha Celeste, não te 

sei dizer porque é que foi essa confusão das marcas de Mangualde e Viseu. Minha Celeste, tu 

estás contente sim? Como estás da tua constipação? Trata com todo o cuidado da tua saúde, vê 

lá. 

Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, sou tanto o teu Jaime. Minha Celeste, vou 

amanhã para Nelas. Eu fui a Mangualde ver a feira para ver o gado que ali concorreu, nas 

margens do Dão e Mondego. É isto que eu agora estou a ver. As flores que te mandei são da 

quinta do conde de Anadia, em Mangualde, uma quinta admirável. Minha Celeste, tu estás 

contente com o teu Jaime? Olha, Amiguinha, vou já mandar-te esta carta para o correio. 

Adeus, minha Celeste, perdoa eu escrever-te tão pouco, sim? Quero só dizer-te que te amo 

muito, muito, que sou o teu Esposo, que tenho muitas saudades tuas, que és a minha, minha 

Celeste, como eu sou teu, teu, teu Jaime, sempre teu Esposo. Sou o teu Jaime. 

Amo-te muito, muito, muito. Estejas feliz e contente, sim? Se soubesses como eu fico 

feliz quando vejo cartas como estas últimas, sem sinal sequer de frenesim. Sejas boa e Amiga 

do teu, teu, só teu, vê bem, só teu Jaime. 
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159           E4/59-5 (1) 

 

Tondela 

3ª feira 22 [Novembro 1870] 

 

Minha Celeste, não te confundas com o nome que data esta carta. Tondela e Vale de 

Besteiros é quase a mesma coisa. Tondela é uma vila que fica na entrada do Vale. Tem estado 

hoje um dia horrível, chuva e névoa, não se vê um palmo em roda. Por minha vontade tinha 

hoje mesmo partido a ver o vale mas, além de não poder fazer com que me acompanhassem as 

pessoas que aqui estão e que me deviam guiar, [...] em volta e, desta maneira não poderia ver o 

país. Fiquei pois aqui, fui ainda, debaixo de chuva, ver uma quinta de um rapaz, Vilafanha, 

fidalgo cá da província, que me tem chamado muito e que foi condiscípulo de meu irmão em 

Coimbra. Tinha estado com este e com o administrador em casa de quem fico hospedado. 

Venho agora escrever-te 

Como estás tu, minha Celeste? Vês? Fiquei hoje sem carta tua e só voltando a Viseu a 

tenho. O que vale é que em breve volto a Viseu. Minha Celeste, minha boa Amiga, e tu agora 

tens escrito ao teu Jaime sossegada, amante, meiga comigo, sim? Tu é que és a minha 

felicidade, a minha força, a minha coragem, quando estás assim serena, boa amante. Minha 

Celeste, eu quero quanto antes ver-te. Que bom, minha Celeste, se nós viermos para aqui, não 

é verdade? Tu deves passar bem de saúde. Há frio de Inverno, isso sim. Mas temos fogões em 

toda a parte, verás que bom. E depois, temos aqui gente com quem conviver e digo-te isto, 

lembrando-me do que uma vez me disseste da vida isolada na Codiceira. Aqui não estavas só. 

E depois nós damos grandes passeios a ver todos estes sítios bonitos – a alguns pode-se ir de 

carruagem, a outros vamos a cavalo porque tu acostumas-te a pouco e pouco a andar a cavalo 

à inglesa – num cavalo muito manso. Aqui podemos ter cavalos porque é muito barato 

sustenta-los, além de que eu não podia deixar, para desempenhar o meu lugar, de os ter. Vês 

que felicidade se isto se consegue, Celeste. E a questão aqui está resolvida e ao Governo [...] 

não se lhe pede dinheiro. Se tu soubesses como se pode da tal quinta fazer uma coisa linda, 

linda, linda – com o rio. Depois, de verão, nas tarde e nas noites que passeios pelo rio que nós 

havemos de [...] levar. Minha Celeste, tu vais amar muito, muito o teu Jaime? Eu amo-te 

tanto, tanto, minha Esposa, minha Amante, minha, minha Celeste. Como tens passado? Tu 
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não estás agora bem? Diz-me, Celeste, diz-me que já não tens esses frenesins e que não 

choras, eu não quero que tu chores, ouviste? E pede-me perdão muitas vezes de tantas vezes 

teres duvidado do meu amor que é tanto, tanto. Eu tenho tantas saudades tuas. Nós estamos 

muito, muito tempo sem nos vermos, isto vai terminar para a semana, vamos estar muito 

felizes, muito felizes, ambos aí. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, tanto, sou tanto o teu 

Jaime, o teu Esposo. Minha Celeste, abençoa-me, sim? Tu vais ficar muito feliz a pensar no 

nosso futuro, sim? Eu penso tanto nele, tanto. E depois, sossegado e feliz e junto de ti aqui, 

vou trabalhar muito, escrever, ver se consigo ser alguma coisa e destinar a minha vida a fazer 

a felicidade da minha Celeste que é também a minha felicidade. Amo-te, amo-te muito, até 

amanhã, minha Celeste. Sou o teu Esposo, o teu muito, muito, muito teu Jaime. 
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160          E4/59-6 (14) 

 

[Quinta da Cruz/Tondela) 

5ª feira [24 Novembro 1870] 

 

Minha Celeste, passei o dia e andar por aqui a ver quintas – estes sítios são muito 

bonitos. Depois quiseram que eu jogasse o voltarete e estive a jogar até agora – ganhei 19 

tostões e meio. Venho agora escrever-te. Estou num quarto de cama antigo. Estou hospedado 

num palácio, na Quinta da Cruz – está cá não o dono presente, mas um padre que é o 

administrador dele. Esta casa que já foi atacada 3 vezes por quadrilhas de ladrões de 50 e 60 

homens – das três vezes fizeram um cerco defendendo-se os de dentro a tiro e afinal 

venceram, entraram e roubaram tudo. Nas paredes há seteiras como numa fortaleza para por 

elas se fazer fogo para fora. Dorme-se com clavinas a pequena distância, para se houver algum 

ataque de noite. Eu não te contava isto se não soubesse que quando tu receberes estas notícias 

já não terás razão para ter medo e te assustares por mim, que já eu aqui não estarei. E esta 

noite não vem cá ninguém. E afinal não era agradável mas também era uma situação de 

romance, sustentar um cerco a fogo! Minha Celeste, deixemos os ladrões se vierem, pelo 

menos um eu hei-de matar – vamos nós a pensar no nosso futuro, sim? Minha Celeste, eu 

amo-te tanto, tanto, minha Celeste e estou tão esperançado no nosso futuro! Minha Celeste, 

que beleza vivermos cá fora numa quinta muito, muito bonita, nós muito amigos! Olha, 

Celeste, lá fora chove imenso e o vento faz barulho descendo da serra porque esta quinta onde 

eu estou, está na encosta do Caramulo, no começo do vale de Besteiros. Minha Celeste, que 

bom, numa noite destas, eu estar ao pé de ti. Minha Celeste, tu se aqui estivesses tinhas medo, 

pois não? Olha, eu, se tu aqui estivesses, também o tinha porque assim, enfim, sou só eu, mas 

então eras tu que podias correr risco. Minha Celeste, minha boa Amiguinha, como eu tenho 

saudades tuas, que tristeza que faz sentir assim a água despenhar-se pela serra e o vento a 

ondear nos pinheirais que aqui ficam mesmo defronte deste quarto. Minha Celeste, o teu Jaime 

tem tantas saudades tuas, tantas, tantas. Vais estar muito contente, sim? Bem vês que há todas 

as possibilidades de se conseguir o que eu digo, pois não? O Papá não me escreve há tanto 

tempo, não sei o que ele terá feito. Sabes. Celeste? Ainda no Domingo não podem ser as 

minhas Prelecções. Chegou a sua casa, vindo de Coimbra um homem que aqui é o único que 
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faz os vinhos e agriculta com perfeição. Ele vem de propósito para me conhecer e para falar 

comigo e para me mostrar as suas coisas. Além disso, o governador civil [Francisco de Barros 

de Almeida Coelho de Campos] escreveu-me pedindo por causa de uns sujeitos que querem 

ouvir-me, que demorasse eu as Prelecções mais 2 ou 3 dias. Assim mais 2 ou 3 dias estarei 

sem te ver. Minha Celeste, eu estou assim sempre distraído, agora é que tu não imaginas já 

estou, o que se chama, secado - não posso mais falar de agricultura, já não tenho pachorra – e 

não tenho agora notícias tuas. Tenho as tuas cartas em Viseu. Como eu queria ao menos vê-

las! Está muito frio, Celeste. Como está a Ester e a Beatriz? Minha Celeste, vou dormir, sim? 

Os ladrões que me acordem se quiserem alguma coisa. Minha Celeste, tu abençoa o teu Jaime, 

o teu Esposo, teu, teu, só teu Jaime. 

Bons dias, minha Celeste, dormi dum sono até agora, ou pouco menos. Parece que caiu 

um dilúvio esta noite. Há inundações no vale e não podemos sair daqui. Estamos quase 

cercados de água. Vê que inferno, estou desesperado – tenho que aqui ficar a perder tempo. 

Nada, eu vou por força, não há-de agora ser cheia que me afogue. De mais a mais tenho um 

magnífico cavalo andaluz, hei-de romper. 

Minha Celeste, já te escrevo de Tondela. Foi uma viagem aventurosa. Não queriam 

deixar-me sair da Quinta da Cruz por causa do tempo e do estado dos campos e vias. Mas eu 

declarei que saía por força, ainda que morresse, porque tinha muito que fazer. Afinal parti. 

Com efeito, o tempo estava medonho, tudo alagado, um vento horrível, chuva imenso e muitas 

vezes metido eu e o cavalo na água até me dar pelo meio da perna. Valeu-me o cavalo que era 

um animal finíssimo e valeu-me também, deixa-me por de lado a minha modéstia, o eu 

segurar-me com alguma valentia a cavalo. Agora vê tu que eu vinha de gabão com o capuz na 

cabeça e com as minhas botas grandes – pois apesar de tudo o que te contei nem um pingo de 

água me entrou no corpo. Quando cheguei o Vilafanha fez-me ir com ele para passar a noite a 

casa duns familiares daqui. Quando cheguei já não eram horas nem de eu partir para Viseu 

nem de deitar esta carta no correio. Vais ficar um dia sem carta minha. Cheguei agora da tal 

casa. Tocaram, eu dancei umas poucas de contradanças e lanceiros. Das Senhoras, a única que 

falava era a dona da casa, as outras eram uns tipos de provincianas que respondiam a tudo que 

eu lhes dizia sobre o tempo, as belezas destas paisagens só com sorrisos, baixando os olhos. 

Vou-me deitar, sim, minha Celeste? Amanhã de manhã cedo vou para Viseu ter as tuas cartas, 
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que bom! Eu tenho tantas saudades tuas! – Minha Celeste eu amo-te muito, tu estás 

Amiguinha, sim? Amo-te muito, muito. Sou o teu Esposo, o teu Jaime 

Viseu – 6ª feira [2 Dezembro] 

Minha Celeste, chego agora à noite. Imagina que a diligência em que eu devia vir de 

manhã cedo, passou por Tondela eram quase 2 horas, porque houve uma desgraça que ainda 

não sei bem, no caminha de ferro, que o fez demorar. 

Minha Celeste, li as tuas cartas – que bonitas e como tu és boa. Que alegre eu fiquei. 

Assim agora eu sou feliz com a minha Celeste, a minha Esposa. A tal carta que tu me 

escreveste era muito bonita e fez-me feliz, muito feliz porque tu mostravas[-te] nela 

sossegada, alegre, justa com o teu Jaime e sobretudo serena, serena. Minha Celeste, olha, vê 

bem nunca deixes de me dizer agora, nas tuas cartas, como está a Beatriz – Coitadinha e dá-

lhe muitas saudades minhas, sim? Não te esqueças! Vou a casa do Governador civil, até logo. 

Sou o teu Jaime. 

Minha Celeste, estive constipado, vim já meter-me na cama e tomar um chá quente, 

sim? Minha Celeste, tu perdoas-me eu não responder hoje completamente às tuas cartas, 

perdoas-me? Vou-me deitar. Olha, Celeste, eu amo-te, amo-te, amo-te muito e só a ti e sou 

teu, absolutamente só teu. Se tu te lembras de ter ciúmes de mim a respeito da Maria do Céu 

[Rosado] ou de outra qualquer pessoa eu zango-me contigo deveras. Minha Celeste, fala-me 

da Beatriz e diz-me sempre como está, não te esqueças que estou com muito cuidado. Minha 

Celeste, abençoa o teu Jaime, vou-me deitar e ler muito as tuas cartas de hoje que tão feliz me 

fizeram. Tu sabes ser boa deveras quando queres, sou o teu Esposo, o teu Amante, o teu 

Jaime. 

Vamos casar muito [breve?] e ser muito, muito felizes – porque agora o fim da minha 

vida é fazer a felicidade da minha Celeste. Sou o teu Marido, o teu Amante, o teu Jaime. 
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161          E4/59-6 (12) 

 

[Viseu] 

6ª feira [1870] 

 

Minha Celeste, minha boa Amiga, eu amo-te tanto, tanto. Como estarás tu, minha boa 

Celeste? Estarás melhorzinha? Tomara já ter a tua carta de hoje. Ainda não saí de casa porque 

quero hoje rever os meus apontamentos e condensar o que sei sobre um ponto de que tenho 

que falar, e ler também umas coisas para me segurar muito sobre um ponto. Sabes, minha 

Celeste, que todos aqui estão com desejo de verem o que daqui sai? Se falo ou não falo de 

modo que se possa ouvir? Minha Celeste, vou amanhã ao tal Sacadura, depois falar. Que 

horrível tempo que tem feito, que chuva constante. Isto está intransitável, e depois que 

desespero, porque tudo me demora, porque tudo faz com que eu me demore mais a ver-te. 

Minha Celeste, e eu tenho tanto, tanto que fazer, minha Celeste, minha boa Amiga. 

Minha Celeste, boas noites, volto agora a escrever-te. Chegou o Vilafanha que me 

acompanha ao Sacadura – estive com ele, depois tive a tua carta, tão bom, tu já estás melhor, 

mas Celeste, só um dia ou dois deverias estar sem carta minha porque eu escrevi-te todos os 

dias e de Tondela, onde há correio. Só devias ter demora quando eu estive na Quinta de Santa 

Cruz, em Besteiros, quase isolado pela chuva. Fomos depois a casa do Governador Civil, 

depois a casa do visconde de Loureiro. O Vilafanha fica hoje aqui na Hospedaria. Viemos 

muito tarde de casa do visconde porque no fim a Maria do Céu [Rosado] esteve a tocar a 4 

mãos com a irmã até tarde. Viemos e o Vilafanha esteve-me a contar da sua vida até agora. É 

um rapaz muito simpático. Eu estava a falar com ele quando puxei pela carteira, ele viu-me o 

teu retrato, perguntou-me quem era, e eu disse que era a minha Noiva, uma Senhora de quem 

eu gostava muito e com quem eu contava casar muito breve. 

Minha Celeste, venho agora responder à tua carta e falar-te, e dizer-te adeus. Parto 

amanhã para a minha última digressão, muito cedo e isto é tardíssimo. Sou muito feliz, sou 

sim, minha Celeste, com o teu amor e com o ver-te assim meiga e boa para mim. É que eu 

estar feliz ou triste depende unicamente de ti, minha Celeste. Que gentil fermière que vai ser a 

minha Celeste, o que eu ri sozinho quando li na tua carta que tomaras muito depressa aprender 

a temperar chouriços. Coitadinha, meu Anjo, como eu queria nessa ocasião ter-te ao pé de 



 350 
 

mim para te beijar muito, para te chamar muito a minha Celeste, que graça que eu te achei, 

coitadinha, minha Celeste. Não me dizes nada da Beatriz? Como está ela? Oh, senhores, pois 

essa gente não sabe o que eu estou a fazer, para te perguntarem se estamos mal por não me 

verem em Lisboa? Minha Celeste, tu é que sabes bem que o teu Jaime cada vez te ama mais e 

que é teu, bem teu. Não é verdade? Minha Celeste, minha Esposa, diz-me, tu és muito feliz 

com o meu amor, pois não? Minha Celeste, como eu sinto parece que tudo na alma assim 

alvoroçado, amando-te muito, muito sobretudo quando sinto música, como eu queria então 

dizer-te, muitas vezes, que te amo! Olha, Celeste, estar um dia ao pé de ti, sentir as tuas mãos 

nas minhas, ver-te bem, minha Amante, junto do teu Marido, e ouvir certas músicas, parece-

me assim uma felicidade tão grande, tão grande, tão grande! Hoje estava a ouvir tocar e 

parece-me que fora dali apenas pensava em ti – já tinham acabado de tocar e eu ainda seguia 

os quadros da nossa felicidade e do nosso futuro. Amo-te, amo-te muito, sou teu, para sempre 

teu, minha Celeste. Que motivos tens tu, minha Celeste, para julgares que o Tavarede não teve 

pena da mulher? Minha Celeste, que pena, vês? Isto é que é tristeza! Vou amanhã ficar sem a 

tua carta, quero ver se arranjo meio de a fazer ir a casa do Sacadura. Vou-me deitar, minha 

Celeste, que é muito, muito tarde, e tenho que me levantar cedo. Minha Celeste, abençoa-me. 

Sou o teu Esposo, o teu Jaime que vai em muito pouco ser teu Noivo perante todo o mundo e 

logo teu Marido, teu Esposo, teu muito, muito, muito, muito teu Jaime. 

Dá muitas saudades às tuas Manas, especialmente à Ester e dá-me notícias da Beatriz, 

sim? Teu Jaime 
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162            E4/60-4 (9) 

 

[Viseu] 

Domingo [4 Dezembro] 1870 

 

Foi a minha primeira conferência. Estavam mais de 300 pessoas – aplaudiram-me no 

fim e a maior parte das pessoas vieram apertar-me a mão e dar-me parabéns – eu tenho hoje 

estado nervoso o que a princípio me fez perturbar um pouco. Fui jantar com o João [da Silva] 

Mendes. Estava apenas a Família e um coronel. Fizeram-me muitas saúdes, referindo-se à 

minha prelecção que chamaram esplêndida e tudo quanto há. O João Mendes abraçou-me e 

fez-me grandes elogios. A mulher do Mendes e a Maria do Céu [Rosado] fizeram-me uma 

saúde à minha mãe e à minha irmã. Aqui tens o que se passou. Depois de jantar, estivemos a 

conversar e a ver fotografias e o Mendes e o Governador Civil [Francisco de Barros de 

Almeida Coelho de Campos] a contarem às Senhoras um ou outro bocado da minha 

conferência de que mais tinham gostado. Vim a casa ler a tua carta e voltei. Vou agora 

escrever-te. É esquisito que não recebeste a minha carta, porque nem um só dia tenho deixado 

de te escrever. Talvez esteja retardada no correio, isso sim. Vamos ver-nos dentro em muito 

pouco. Desculpa-me de que a tua carta tão meiga de hoje me não pudesse fazer desaparecer a 

impressão desagradável da de ontem. Tu nem sabes o que dizes. Hoje dizes-me admirada que 

não tens sido má para que eu me zangasse. Não sei, às vezes, Celeste, se é uma felicidade ou 

uma infelicidade para mim o amar-te. Sei só que te amo muito, isto está escrito. Acabou-se, sei 

que te amo. Faz tu a diligência para fazeres a minha felicidade que toda de ti depende. Teu 

Jaime. 
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163          E4/60-4 (10) 

 

[Viseu] 

2ª feira [5 Dezembro 1870] 

 

Minha Celeste, tive agora a tua carta. Ainda bem que recebeste as minhas cartas. Eu 

estava tão aflito por te ver a ti, coitadinha, com tanto cuidado. Tanto mais que eu não sabia por 

forma alguma explicar porque não tens todos os dias recebido carta minha, porque é verdade 

que, às vezes zangado, não tenho todavia nunca, nem por um só dia deixado de te escrever. 

Adeus, minha Celeste vou fazer a minha segunda conferência, abençoa-me tu para que eu seja 

feliz nisto. Amo-te, sou o teu Esposo, o teu Jaime. 

Minha Celeste, fiz a minha conferência e estava quase o dobro da gente que estava na 

primeira. Eu parece-me que tenho mais fluência agora do que dantes, não tenho realmente 

falado mal. Felicitaram-me muito. O João [da Silva] Mendes disse-me que queria para me 

mostrar a sua consideração destinar o primeiro lugar do próximo número do jornal de Viseu às 

minhas conferências. De lá fui para casa do visconde de Loureiro onde me fizeram muitos 

elogios e parabéns logo que entrei. Depois estive a jogar dominó com a viscondessa e a Maria 

do Céu [Rosado]. Olha Celeste, o Governador Civil [Francisco de Barros de Almeida Coelho 

de Campos] disse-me hoje que desejava imenso, ele e todas as pessoas do distrito, que eu 

viesse dirigir para aqui a tal Estação de Agricultura, que em ninguém confiava aqui como em 

mim para isso – e disse-me que ia cumprir o seu dever informando o Ministro do Reino pela 

maneira brilhantíssima (isto é dele) como eu tinha concluído os meus trabalhos e pela 

consciência e incansável trabalho com que eu tinha estudado tudo. Não ficas alegre com estas 

notícias, sim, minha Celeste? E não disse, minha Amiguinha, que eu não tinha culpa dessa 

demora das cartas, eu amo-te muito. Não me lembro já das tuas maldades. Sei só que beijei 

muito, muito a tua carta e o bocadinho de renda que mandaste. Vou já mandar-te esta carta que 

talvez eu as tenha mandado fora de hora para o correio. Amo-te muito, muito. Sou o teu 

Esposo que vais ver que vai para sempre estar com a sua Celeste. Sou o teu Jaime. 
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164          E4/60-4 (12) 

 

[Viseu] 

[6 Dezembro 1870] 

 

Minha Celeste, terminei as minhas Prelecções. Esta 3ª foi concorridíssima. Muita gente 

que não foi à primeira porque ouviu falar que depois havia outras, como alguns me disseram. 

Eu não fui muito infeliz na maneira porque falei, não. Nesta última havia uma multidão, uma 

verdadeira multidão. No fim festejaram-me muito, abraçaram-me, sobretudo o João [da Silva] 

Mendes. Mando-te um Jornal que fala da minha primeira conferência. Sei que o Atalaia 

também fala nela, elogiando-me. Em eu o tendo, mando-to ou levo-o para to mostrar. Isso que 

vem no Viriato que te mandei não é do João Mendes – é de pessoas que eu não conheço. O 

jornal do João Mendes é o Jornal de Viseu que também deves ter recebido. Pois também me 

dizia a tua carta de hoje que não tiveste carta minha. Mas eu não posso saber a razão destes 

atrasos. Eu escrevo-te todos os dias, todos, todos, não sei porque todos os dias não recebes 

carta minha. 

Sabes, minha Celeste, que acabei os meus trabalhos. Queria eu bem partir amanhã – 

mas preciso de ver uns papéis no Governo Civil e preciso fazer as minhas despedidas aqueles 

que tanto me têm obsequiado, louvado sempre e com exagero. Sou aqui muito obrigado a 

todos, realmente. Assim, na 6ª feira de manhã parto e chego a Lisboa no sábado de manhã e 

vou ver-te, e vou ver-te muito alegre, e vou ver-te bem alegre por aliviar estas saudades. 

Tantas, tantas que me têm feito passar tanta hora, tantos dias e tanta semana, dois meses bem 

mal. Não imaginas a alegria com que eu estou a pensar na minha entrada em Lisboa, quando 

eu penso que te vou ver, que vou ver a minha Celeste todos os dias, a minha boa Amiga, a 

minha Noiva, a minha Esposa, quando eu penso que vou de certo decidir o nosso futuro, fazer 

com que nunca mais nos separemos. Minha Celeste, vê que bom, que bom. Diz-me que estás 

aprendendo alemão. Não te dê cuidado a pronúncia alemã, é facílima, eu ensino-ta, e ensino-a 

ao Aquiles [Cinatti] que ta ensina depois, sim? Isso que sucede ao leite é prova dele ser bom – 

não é farinha porque mesmo que dessem às vacas farinha não ia aparecer no leite. O ar com 

que tu perguntas quando tiveste ciúmes da Maria do Céu [Rosado]. Queres que te mostre as 

cartas, minha má? – É a mesma razão com que tu perguntas porque é que eu jogo o dominó 
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com as Senhoras. Por uma razão muito simples – porque as outras pessoas jogam whist e 

ficamos as 3 Senhoras e eu a conversar ou a ouvir tocar a Maria do Céu ou a jogar o dominó – 

as duas filhas do Mendes e eu porque a Mãe está constantemente bordando. E aqui está a 

explicação. Muito me ri com o romance do amigo do Octávio [Cinatti]. Do meu amigo Antero 

[de Quental] sei dizer-te que ele já me escreveu para aqui e que eu ainda lhe não respondi, 

como um grande ingrato que sou – e já agora vou pessoalmente responder-lhe a Lisboa, a 

minha querida Lisboa. Amo-te muito, muito, muito, muito, cuida tu com todo o interesse nas 

tuas constipações, vê lá. – Meu Pai não me tem escrito, não sei porque é – estou com cuidado 

nele. Minha Celeste, que te amo tanto, tanto. Minha Celeste abençoa o teu Jaime que vai já 

mandar-te esta carta para o correio e que te ama muito, muito, muito. Sou o teu Jaime. 
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165          E4/60-4 (26) 

 

Coimbra 

6ª feira [9 Dezembro] 9 ½ da noite 

 

Cheguei a Coimbra, minha Celeste. Estou já perto de ti – mais uma noite de viagem e 

de manhã estou contigo. 

Estou num hotel onde o António me disse que o esperam. Mas amanhã vou ver-te, 

amanhã não, mas depois logo de manhã. Minha Celeste, minha Amiguinha, diz-me muita vez, 

minha Amante, que és a minha Celeste, a minha Esposa, eu amo-te, tanto, tanto. Sinto-me tão 

alegre só de me ver a caminho para aí. Vim até meio do caminho, onde te escrevi duas linhas, 

com o João [da Silva] Mendes que, tendo de sair de Viseu, retardou um dia a saída para me 

acompanhar. Olha, Celeste, lembra-te que tu dizes na tua última carta que ninguém aqui te fez 

uma saúde a ti. Pois enganas-te. No último dia que estive em Viseu, ontem, jantei com o 

Governador Civil [Francisco de Barros de Almeida Coelho de Campos] e ele fez uma saúde 

assim: “Brindo à saúde da Senhora que um dia venha a ser sua Esposa” e depois 

acrescentou:"Que se for como pelas suas qualidades o meu Amigo a merece, há-de ser uma 

Senhora de notáveis qualidades.” Vês, minha Celeste? Sem querer o governador referiu-se a ti. 

Eu agradeci e não disse nada. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, tanto. Como eu vou ficar 

alegre por te ver, minha Celeste. E agora vou para Lisboa trabalhar para arranjar, para nós, a 

nossa casa em Viseu. Havemos sim, de ter abelhas e vacas e ovelhas e faremos leite, queijo e 

manteiga, isso é mesmo essencial – e bichos da seda, e fruta e uvas moscatéis. 

Minha Celeste, minha Amante, minha Celeste, tu és deveras muito minha Amiga, não é 

verdade? Como tu ficaste contente, minha Esposa, de ver o bom resultado das minhas 

Prelecções. Olha, Celeste, vou sair, passear pela beira do rio, a pensar na minha Celeste, na 

minha Amiga, na minha Esposa. Quando viermos para Viseu, havemos de nos demorarmos, 

em Coimbra, para tu veres que bonita é esta terra. Até já. Teu Jaime. 

Minha Celeste, voltei. Está uma noite tão má. Chovia, fazia algum vento.. Frio é que eu 

aqui não sinto e não vou sentir nenhum em Lisboa. Tu falas de frio, mas tu sabes lá o que é 

frio. Frio é o que se sente em Viseu, quando a Serra da Estrela, como agora, está coberta de 

neve, branca, branca, desde baixo até ao alto. Li agora a tua carta, tão meiga e que tanto bem 
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me fez – ver-te assim alegre, tu dizes que eu te faço radiante de felicidade e eu fico tão feliz, 

tão feliz com isso. Quando chegará o António? O que virá ele fazer a Coimbra? Estou 

desesperado, fulo, imagina que perdi as minhas chaves, um molho de chaves que eu trazia 

presas numa argola, tenho as malas todas fechadas. Vê tu que desespero! Minha Celeste, eu 

amo-te tanto, tanto, tanto! Vou ver a minha Amiguinha, vou ver a minha Mulher, a minha 

Celeste, eu amo-te tanto! Tu sabes que eu te amo muito, não é verdade? Sabes que eu sou teu, 

deveras teu, pois não sabes isto? E vamos casar-nos muito breve, verás. Minha Celeste, que 

bom, que felicidade. Mas bordar uma colcha leva muito tempo, não é verdade? Sobretudo, 

com a tua actividade. Tu agora como te tens achado? Eu sempre quero ver se a minha Celeste 

não está mais forte, se não estiver mais gorda. E ficas sabendo, minha Celeste, que eu não 

admito mais génio, mais frenesins e que vou disposto a ralhar imenso quando não tenhas juízo, 

minha Celeste. Tenho estado a falar com o teu retrato, abençoa-me. Vou-me deitar, o António 

deve vir esta madrugada. Minha Celeste, amo-te tanto, tanto, tu estás muito feliz, pois não? 

Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 
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166          E4/59-2 (37) 

 

[Lisboa] 

[Dezembro 1870] 

 

Minha Celeste, tenho estado a estudar e a escrever para o meu relatório [de Viseu]. 

Não me parece que deva ficar muito mal escrito, mas não espero muito do governo nem do 

país por causa disto. Boas e amáveis e lisonjeiras palavras têm todos, mas mais nada. Quando 

no outro dia eu estava com o Papá no gabinete do Director Geral do Ministério das Obras 

Públicas, entrou o Júlio de Carvalhal, um homem muito importante de Trás-os-Montes que é 

deputado sempre. O Morais Soares que era o director disse o meu nome falando comigo, e o 

Carvalhal disse que há tempo tinha muitos desejos de me conhecer pessoalmente por me 

conhecer de nome, e que aproveitava a ocasião para o fazer e fez-me muitos elogios. Vi hoje 

um jornal que se publica em Portugal para ir para a América, chamado a Correspondência de 

Portugal que me elogia a propósito das minhas prelecções. Eu verei se arranjo um que te 

mande. Mando-te amanhã a cópia do ofício que o Governador Civil [Francisco de Barros de 

Almeida Coelho de Campos] manda ao Ministério das Obras Públicas e do Reino. 

No dia em que me vinha embora [de Viseu] ele mandou-me a cópia do ofício a casa. 

Ora se tudo isto minha Celeste se reduzisse a dinheiro ou a um lugar é que era bom. Mas, nota 

bem, as minhas esperanças estão um pouco abaladas, mas não estão por forma nenhuma 

perdidas nem tenho razão para isso. Vamos a ver se amanhã vem de Viseu um ofício para os 

ministros, porque então o negócio ficará em bom terreno. Tu sempre me falas nas nossa idades 

– em tu seres muito velha – Eu acho isso um disparate tão grande que nunca o pude tomar a 

sério. E aí está a desgraça que não depende da nossa vontade remediar!!! É que eu tenho um 

mês mais do que tu e tu tens 23 anos e és mais velha do que eu porque tens menos um mês – 

sempre és uma ratona! Ora vamos lá a ver o que é que a tontinha da minha Celeste pensa. É 

que tu te fazes velha e eu fico ainda um rapaz. Como se aos 30 anos um homem e uma mulher 

não fossem ambos igualmente novos. Vamos, isso aqui para nós, minha Celeste, é tolice, 

tolice pura que eu da tua parte nunca tomei senão como uma brincadeira. Mas tu em questão 

de procurares meio de te afligires és capaz de tudo, por isso eu não duvido que estejas 

tomando este caso a sério. Minha Celeste, coitadinha da minha Noiva! Então não se apresenta 
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meio nenhum de nos falarmos? Nem mesmo amanhã que é Domingo, se acaso estiver um dia 

bonito? Nem mesmo assim? É verdade que dificilmente estará um dia bonito porque está 

chovendo. Eu queria tanto falar-te. Ainda que só fosse apertar-te a mão. Minha Celeste, a 

minha rica Noiva, a minha Amante. Eu quando, como hoje, estou assim umas poucas de horas 

no sossego do meu estudo, no meu quarto, a pensar, a ler, a estudar, por assim dizer a escutar 

tudo o que se passa no meu espírito as ideias que me ocorrem a propósito do que leio, a tua 

recordação que anda em volta de tudo isto e que eu encontro sempre quando estou assim penso 

tanto, tanto na nossa casa, no nosso futuro, na nossa felicidade, nas nossas noites passadas 

assim um ao pé do outro, a conversarmos muito intimamente, a dizermos bem como nos 

amamos, a confessarmos os movimentos da nossa alma, a fazermo-nos um ao outro 

confidentes dos nossos pensamentos, ao pé dum fogão, entre os meus livros, com as tuas mãos 

nas minhas para eu tas beijar enquanto tu falares. Penso tanto nisto sobretudo quando estou 

assim a estudar, a pensar sozinho. Minha Celeste, minha boa Amiguinha, olha e nós mesmo 

que não possamos ter senão uma casinha muito modesta, verás que bonita, que apetitosa que 

há-de ser, poucas coisas e pobres, mas todas de algum gosto, um asseio meticuloso, recherché, 

apurado. Verás que bonita casa a nossa. Ver a gente tanta casa por aí – que lá nisso os 

portugueses não são muito escrupulosos, mesmo uma trapalhice, tudo sujo ou pelo menos com 

aparência de sujo. É verdade que já me esquecia. Eu devia ralhar muito contigo, devia mesmo 

ficar tão zangado, tão zangado que estivesse uns dias sem te aparecer, sem te escrever, nem 

mesmo pensar em ti. Porque então eu faço um mau casamento, casando contigo, hem? Porque 

a Celeste é pobre. Fique a Sr.ª D. Celeste sabendo amanhã, logo que me veja, a primeira coisa 

que faz é com toda a humildade e arrependimento pôr as mãos e pedir perdão ao seu Noivo de 

ter pensado isso, ouviu? Eu quero que assim faça, senão ponho-me mal. Tenha entendido isto. 

Se já se viu. Esteve cá agora o [João] Lobo de Moura. Temos estado a conversar. O Antero [de 

Quental] foi para Espanha, passar o Natal em casa do Oliveira Martins que vive agora lá, 

trabalhando na Administração de umas minas – Vou-me deitar sim, minha Celeste? E tu não 

sejas má, o teu Jaime ama-te muito, muito. Não desanimemos nunca, mas sobretudo não 

desanimemos agora que não há razão para isso ainda. Abençoa-me minha Celeste, eu amo-te 

muito, muito, sou o teu Esposo, o teu Jaime. 

Bons dias, minha Celeste. Logo que acordei reli as tuas cartas que eu tinha ao pé de 

mim, e venho já escrever-te. Enquanto aos consulados de que me falas, se vagarem dois eu 
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seria despachado porque estou no quadro para isso. O [Duarte Gustavo] Nogueira Soares já me 

falou depois que eu vim de fora e com imensa amabilidade mas tu já sabes o que ele é e que 

não há [que] fiar. Em todo o caso havendo duas vagas eu devo ser despachado porque fiquei 

colocado no quadro dos que, sem novo concurso, podem ser despachados. 

Minha Celeste, fui mais mandrião do que eu julgava e é necessário que isto acabe e que 

eu me levante cedo. Vou já mandar-te esta carta. Logo vejo se posso mandar-te o tal jornal que 

fala de mim. Vês, se formos à América já lá sou conhecido. Minha Celeste eu amo-te muito, 

muito, sou o teu Esposo o teu Amante o teu Jaime. Amo-te, amo-te muito, muito. Não nos 

falaremos apesar deste lindo dia? Sou o teu Jaime. 
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167           E4/57-9 (5) 

 

[Lisboa] 

1871? 

 

Minha querida Celeste, já tu vês que o teu Jaime tinha razão para estar muito zangado e 

triste por uma nova demora, zangado porque parece que há uma oposição instintiva e 

espontânea da sociedade contra a minha felicidade, minha Celeste. O teu Jaime ama-te tanto, 

tanto! E tem tantas saudades tuas, tanta pena de que tantos obstáculos se acumulem ante os 

nossos esforços! Olha, Celeste, o que é preciso é que a nossa alma, a nossa coragem, o nosso 

amor, sejam bem maiores que todos os obstáculos. A cada um que se apresente, um novo 

esforço para o derrubar e prossigamos avante. O ideal, a felicidade, minha Celeste, não se 

conquista facilmente no mundo. Assim como para mim é o ideal da felicidade casar contigo, 

tudo acho pouco para vencer e tudo acho fácil. Há muitos fortes obstáculos? Pois bem, o nosso 

amor e a nossa coragem são bem mais fortes e bem mais constantes do que tudo isso. Vamos 

ainda a prosseguir o negócio nas cortes e, ao mesmo tempo, eu um dia destes falo ao Papá em 

ele arrendar a Quinta do Carvalhal. Minha Celeste como eu te amo, como eu tenho saudades 

tuas. Olha, zangado e triste por tudo isto vim para casa e pus-me a ver o teu retrato, a pensar 

muito em ti e a excitar por assim dizer a minha alma que me falava tanto, tanto, tanto, do meu 

amor, onde para assim dizer, também me aparecia a visão tanta vês sonhada do nosso futuro e 

da nossa casa. Minha Celeste, tudo isto me dá imensa coragem. Minha Celeste vem cá, abraça-

te ao teu Jaime e não penses em obstáculos. Olha só para o teu Jaime cheio de esperanças, para 

o teu Jaime que luta e que há-de vencer, que te ama tanto, tanto, tanto que é tão absolutamente 

teu, o teu Esposo, o teu Amante, o teu outro eu. Minha Celeste, tu amas o teu Jaime? Confia 

no teu Amante, confia no meu amor que me dá ânimo para tudo. Minha Celeste abraça o teu 

Jaime. Olha eu hoje não quero responder à tua carta que era tão má. Sou o teu Jaime. 

Minha Celeste sabes que venho de conversar com o Pai Cinatti? Estivemos a falar 

ambos cheios de entusiasmo um com o outro sobre Socialismo Temos ambos as mesmas 

ideias, as mesmas opiniões e os mesmos entusiasmos. Pergunta-lhe a ele. Como eu gostei de o 

ouvir. Não imaginas como nos entusiasmamos. Minha Celeste, vou ver-te. Fez-me tanto bem 

falar com o Pai Cinatti. Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 
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168          E4/57-11 (5) 

 

[Lisboa] 

1871? 

 

Minha Celeste tenho estado a trabalhar, é quase meia-noite e venho responder às tuas 

cartas e depois aí pela meia-noite vou-me deitar. É tão bom trabalhar como eu agora trabalho, 

confiado no futuro e vendo-o quase presente. Lendo a tua última carta, vejo logo no princípio 

uma coisa a que não tenho que responder senão que a minha Celeste é às vezes maluca. Então 

que ideia é essa de fazer reflexões sobre se eu por amor ou mesmo por distracção gostaria de 

outra mulher? E o que vem a ser gostar por distracção? Tu sempre tens ratices! Então ainda é 

preciso que eu assevere à minha Celeste que a amo muito, que a amo só a ela que sou seu, seu 

para sempre, seu? Ainda preciso asseverar isto? Ora vamos agora discutir as ideias agrícolas 

de minha mulher. O sistema lombardo, minha Celeste, não é só o sistema lombardo é o de 

todos os países que têm um clima doce, muito húmido e que têm muita água bem aproveitada. 

Em Portugal e, sobretudo, no sítio para onde nós vamos o clima é quente, excessivo, muito 

seco e a água não é em grande abundância, apesar da quinta do Carvalhal ter em parte bastante 

água. Nestas condições a cultura dos milhos, os prados e parte da Lombardia são impossíveis, 

são terrenos e ar para vinha e oliveira. É realmente como dizes muito bem e quase uma regra 

de economia rural o ter muitas coisas porque será muito difícil perder em todas, mas isto tem 

limites naturais. Na Codiceira o terreno, a chuva e, sobretudo, a grande quantidade de água 

prestam-se a gados e a pastagens e a milhos etc. 

Já te disse que é meu intento depois de um certo tempo, fazer especulações sobre a 

Codiceira - o que por ora não posso. 

Também eu espero que faremos dinheiro com a criação de galinhas que ainda ninguém 

em Portugal criou metodicamente, aplicando as muitas coisas que lá fora se têm descoberto a 

esse respeito. Os espargos queria eu cultivar para vender em Lisboa que, como tu sabes, é uma 

coisa cara e rara aqui. Há sim muita gente que diz que os espargos cultivados não têm o 

desenvolvimento que têm lá fora. Tudo isto são coisas para ensaiar em ponto pequeno e para 

desenvolver, se derem lucro. Minha Celeste, não precisamos comprar vasilhame. Como verás 

soit disant planta da quinta que te mando temos adega e lagares e temos vasilhas para 100 
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pipas que é o que a quinta pode dar sem moléstia, e a moléstia agora é pouca para isso pois 

não precisamos de economias. Já se vê que o Papá me dá a quinta e todo o material de 

exploração. Minha Celeste, o que é um engano é imaginar em primeiro lugar que eu tenho uma 

inteligência notável, em segundo lugar que mesmo que a tivesse a perdia dedicando-me à 

agricultura. Eu lá hei-de estudar e escrever e realizar as ideias literárias e científicas que eu 

tenho na cabeça. É mesmo lá, ao pé da minha Celeste, feliz de a ver que eu farei alguma coisa. 

Minha Celeste o teu Jaime ama-te muito, muito, e está muito feliz pensando no nosso 

casamento. Vou-me deitar, vês? Sou o teu Esposo o teu Jaime. Bons dias Celeste vou almoçar, 

ver-te e depois logo para casa trabalhar, sou o teu Jaime. 
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169           E4/58-3 (4) 

 

[Lisboa] 

1871? 

 

Minha Celeste vou dizer-te o que fiz esta noite. Vou escrever-te que são 6 horas da 

manhã. Fui ao concerto como sabes. Quando lá estava apareceram o Canet e o Sáraga que me 

convidaram para ir a uma ceia que eles davam de despedida a uns amigos porque vão hoje 

para Marrocos. Já me tinham procurado em casa. Fui depois do concerto com o Antero que 

estava comigo. Na ceia com eu o Antero, os dois Sáraga, os dois Canet, o José Veiga e o João 

Veiga, e dois rapazes adidos da Embaixada espanhola. Estivemos, pois, a cear e a conversar 

até de manhã. Quando rompia a manhã propuseram o ir à outra banda. Saímos, embarcamos e 

fomos à outra banda - estava o rio lindo e rompia o sol de trás das nuvens. Na outra banda, 

montamos em burros e fomos até à Cova da Piedade e voltamos, tornamos a embarcar e eu 

vim com o Antero para casa e estive a escrever-te agora com imenso sono. Minha Celeste o 

concerto foi muito bom. Pensei tanto na minha Celeste! Minha Celeste, deixa-me ir deitar, 

sim? Vou dormir um pouco. Sou o teu Esposo, o teu Jaime. Minha Celeste é muito tarde. Vou 

ver-te - tu perdoas o ir tão tarde e sobretudo o escrever-te tão pouco! Tu que me escreveste 

cartas tão bonitas ontem! Minha Esposa, o teu Jaime ama-te, muito, muito, muito. 

Sou o teu Esposo, o teu Amante, o teu Marido, o teu Jaime. 

Amo-te, amo-te muito. 
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170           E4/59-1 (9) 

 

[Lisboa] 

1871? 

 

Minha Celeste mando-te um retrato da Mamã tirado aos 50 anos. Tem uma cara muito 

simpática, pois não? Ela está hoje mais velhinha porque tem perto de 65 anos. Este retrato é o 

de António [Batalha Reis] porque o apanhou ele lá em casa e eu fiquei sem nenhum. Minha 

Celeste fui jantar com o António e a Amélia que te mandaram muitas saudades. Hoje estive 

mesmo zangado no Grémio, era domingo estava lá imensa gente, não podia eu estar a ver-te 

bem. Então o livro do Karr tem-te feito mal aos nervos? Minha Celeste, como te sentes tu? Eu 

amo-te tanto, amo tanto a minha Celeste, sou tão feliz de te ver contentinha. Vou trabalhar e 

deitar-me cedo sou o teu Esposo, o teu Amante, o teu Jaime 
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171          E4/60-5 (12) 

 

[Lisboa] 

1871? 

 

Minha Celeste, venho dar-te as boas noites e escrever-te duas palavras e depois vou-me 

deitar. Creio que apanhei uma grande constipação na cabeça que me dói e sinto assim dores 

pelo corpo, a minha vontade é estar deitado. Eu costumava sempre de manhã tomar o meu 

banho todos os dias, já se vê. Fiz isto sempre toda a minha vida, mas nunca me pude habituar a 

fazê-lo com água completamente fria. Agora como tomo banho de chuva pela manhã, passei a 

lavar-me aí às 4 horas em água também morna. Creio que isto me constipou, de mais a mais 

molhei a cabeça ontem com a tal água morna e depois pus-me à janela, saí e apanhei ar. 

Enfim, isto não vale nada, mas vou-me deitar. O que escrevi foi os dois últimos artigos. A 

Europa em 1870 e a Sedição militar. Muda-se de formato porque assim vende-se mais do que 

no outro formato. Não estejas nunca assustada com revoluções que eu não me meto em 

nenhuma. Abençoa-me, Celeste, perdoa-me eu não te escrever muito, sim? Amo-te muito, 

muito, sou o teu Esposo, o teu Jaime. 

Bons dias Celeste, eu estou melhor porque de noite transpirei alguma coisa. Tu como 

estás? Olha, levantei-me muito tarde. Perdoa-me escrever-te tão pouco, sim? Mas não quero 

fazer-te esperar muito tempo. 

Vou ter uma carta muito bonita? Sou o teu Esposo, o teu, teu Jaime 

Sais hoje? Não nos falamos há tanto! 
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172          E4/59-7 (14) 

 

[Lisboa] 

1871? 

 

Minha Celeste, cheguei ao Grémio já tarde e não te vi. Vais agora saber porque fui 

tarde e deves ralhar muito comigo. Imagina que me lembrei de fumar um charuto que era 

fortíssimo e detestável. Fumei e vomitei em seguida e fiquei imenso tempo que não podia estar 

em pé que me andava a cabeça à roda. 

Perdoa-me sim, minha Celeste. Eu é que o não posso perdoar a mim mesmo porque te 

não vi. Mas vou ver-te ao Passeio, não é verdade? É ver-te muito, minha Amante, muito, 

muito, sim? 

Minha Esposa desta vez sabes bem que o teu Jaime te ama muito, muito, muito, o teu 

Jaime 



 368 
 

173           E4/58-1 (4) 

 

[Lisboa] 

1871? 

 

Minha Celeste, olha, deixa-me já dizer-te uma coisa. Custou-me muito ver que tu 

contavas diante de todos as nossas pequenas coisas, os meus ciúmes destas coisas que não 

devem passar de nós. Não o faças nunca, aflige-me muito. Não tenho que responder-te ao teu 

bilhete desta noite em que dizes que não podes viver sem divertimentos e distracções e em que 

dizes que eu te faço infeliz. A isto não tenho nada que responder. A tua consciência te dirá se 

és justa ou injusta nesta última parte. Olha Celeste, se nós formos viver para o Turcifal, 

decerto que havemos, nos primeiros anos, de viver muito parcamente, mas mesmo muito. 

Vivermos na nossa casa com economia, sem vir a Lisboa senão aí uma vez ou duas por ano, 

decerto. Para mim será isso ainda a felicidade mas temo que o não seja para ti. Responde-me. 

Ora o negócio dos consulados resolve-se daqui a dois meses e há probabilidades de eu 

arranjar o lugar do [Jacinto] Santana e Vasconcelos. Sendo assim com mais que eu arranje, 

uma vez fixado em Lisboa, poderemos em poucos anos realizar essa vida de agricultores que 

agora planeamos. 

Não me habituei a fumar não, descansa. Foi uma brincadeira. Pois sim, eu fumarei 

diante de ti mas com uma condição: é que me confesses todos os motivos, mas todos, que 

fazem com que tu me queiras ver fumar. Vê lá. 

Minha Celeste, amo-te muito, muito. Estejas muito contente, sim? Eu estou feliz de te 

ter falado. Também eu não contava falar-te apesar de tu mo dizeres no teu bilhete. É que eu 

julguei que tu estarias só com o Aquiles [Cinatti], e nesse caso nem tu mesma devias querer 

que eu te falasse. 

Minha Celeste, minha Amiguinha, eu amo-te tanto, tanto, tanto. Olha, nós apesar das 

nossas grazinações, gostamos um do outro pelo menos eu muito, muito de ti, minha Amiga. 

Amo-te, isso amo-te imenso. Olha Celeste é tarde vou-me deitar, sim? Amanhã tenho muito 

que fazer porque tenho que ir pedir a vários lentes para um primo meu que faz exame no liceu. 

Minha Celeste, amo-te, sou o teu Esposo, o teu muito, o teu Jaime. 
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Tu abençoas-me, sim? Vou beijar o teu retrato, conversar com ele, dizer-lhe que o amo 

muito, muito, muito. Estejas feliz e sê justa comigo. Teu Amante, teu Jaime. 

Bons dias Celeste. Vês? É tarde, é tarde, tu não te zangas, não? Bem vês que me deitei 

tarde. É que por causa de tudo isso te escrevi pouco e não queria. Tu amas-me muito, muito, 

pois não? Minha Celeste, minha boa Amiga, como passaste? Vou mandar-te esta carta, tomar 

o meu banho, almoçar e ver-te ao Grémio. Depois vou tratar do que tenho a fazer. Minha 

Celeste, minha Esposa, tu estás contentinha? Vais-me mandar uma carta muito bonita? Adeus 

Celeste, perdoa-me a carta ir tão pequena, sim? Perdoas? É que sou um mandrião. Adeus 

Celeste, vê bem que eu quero hoje ver-te muito alegre, muito feliz, com toda e qualquer zanga 

posta de parte e terminada, sim? 

Vê lá, sou o teu Esposo, o teu Amante que é teu, que é só da sua Menina, da sua 

Celestina. Sou o teu Marido, o teu Jaime. 
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174           E4/59-4 (6) 

 

[Lisboa] 

1871? 

 

Olha Celeste, eu devia dizer-te tudo, tudo que sinto. 

Houve uma coisa na tua carta que me fez uma impressão desagradável, que me fez 

tanto mais pena quanto tudo que se referia ao nosso futuro me estava dando muita felicidade, 

vendo que tu estavas tão contente com o que me parece que é a melhor solução para a nossa 

vida. Eu, se fosse viva a tua Mãe e mesmo agora com teu Pai, se eles achassem que era uma 

prova de estima e consideração beijar-lhes a mão, e se eles achassem que era uma prova de 

estima e consideração ajoelhar quando os visse, e só para que eles vissem que os estimava e 

considerava, o fazia sem fazer nisso a menor reflexão. Eu bem seu que nada disto significa 

nada. Eu nunca te falei nisso, nem nunca sequer pensaria em te falar. Daquela vez, no teatro, 

disse que achava isso natural porque conhecia pessoas que o faziam e por ver em minha casa 

fazer isso, não disse mais nada. Mas confesso que me feriu um pouco a insistência com que tu, 

sem mais nem mais, sem eu te falar nisso, insistes em declarar, com um ar de quem julga uma 

baixeza, que nunca beijarias as mãos nem a meu Pai nem a minha Mãe. Repito eu, nunca falei 

nisso mas há uma insistência em dizer que não adaptarias semelhante uso como desprezando-

o, que me causou uma impressão desagradável, confesso. Não falemos mais nisto. O meu 

espírito é e deve ser para ti um livro aberto onde tu leias perfeitamente. Senti, disse-to. Deves 

saber que, por caso nenhum eu admitiria que alguém, fosse meu Pai ou minha Mãe te 

tratassem com menos atenção. Eu sou teu Esposo e o teu protector natural. Não falemos 

também mais nisto, qualquer outra opinião sobre isto que tivesses me ofenderia. 

O negócio que eu quero propor a meu Pai é perfeitamente realizável. Meu Pai sempre 

teve uma grande desconsolação que, tendo ele grande parte da sua fortuna em propriedades 

agrícolas, nenhum de nós se estabelecesse ali. Já uma vez me ofereceu, há muito tempo, o 

entregar-me ele a administração das suas propriedades que é mais ou menos o que tu me 

quiseste propor, segundo dizes para eu ser feitor do meu Pai, que dizes que não fizeste por 

vergonha que não penso de quê. Por consequência meu Pai deve estar disposto a tudo para me 

ter lá fora. Eu ser administrador não me convinha, primeiro porque adoro a minha 
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independência e porque quero viver à minha vontade, plenamente à minha vontade. Ora sendo 

assim o dinheiro para o foro e contrato e o dinheiro para cultivar, ser-me-ia emprestado pelo 

Papá com um juro pequeno e eu pagar-lhe-ia isso lentamente ficando aí no fim de 10 ou 16 

anos com uma propriedade minha ou de que eu pagasse um pequeno foro, vês tu? Está claro 

que o Papá tinha a introduzir nesta conta o ver que economizava o que eu agora gasto em 

Lisboa, e que é importante, e mandava-me fazer s casa e tudo. Agora, mesmo partindo do 

princípio que eu tenho talento, o viver para lá de 7 léguas de Lisboa não quer por modo 

nenhum dizer que me enterro na agricultura e nas terras. Todos os meus planos os posso de lá 

realizar. Lá mesmo é que eu posso viver estudando, trabalhando de dia entre os trabalhadores 

do campo que, sendo na tal quinta, são junto da tal casa e não deixo por isso de estar ao pé ou 

à vista da minha Celeste, e os passeios de manhã e à tarde e as noites no nosso gabinete, 

trabalhando ao pé de ti, escrevendo de agricultura, dramas, poemas, enfim tudo o que eu 

quiser. Vindo quando pudermos a Lisboa que nos fica a 4 horas de caminha num trem ou 

numa diligência. Ninguém me esquecia desta maneira porque eu aparecia em Lisboa e escrevia 

e publicava muitas obras que tenho em plano e que, realmente nunca hei-de escrever enquanto 

andar nesta vida incerta, cheio de saudades tuas, de incerteza no futuro. 

Olha, Celeste, eu daqui a 8 ou 10 dias sairei de Lisboa, mas saia que não saia tu vais ao 

Buçaco se te convidarem porque quero eu que vás, ouviste? Quero eu. Vai-te fazer muito bem. 

Vê bem que quero que vás, ainda mesmo que eu esteja em Lisboa. Coitadinha da minha 

Celeste, vai-te fazer muito bem e verás que encanto, que formosura suprema é o Bus saco. 

Olha, eu não sou imensamente incorrecto a falar, mas está claro que palavra por palavra, tal 

como está impresso, não foi o que eu disse na Prelecção, havia uma ou outra palavra que se 

cortava antes de se imprimir nas notas dos taquígrafos, uma ou outra palavra pior que se 

emendou. Agora, fora isto, foi tal qual que eu falei. Bem vês que numa conversa, para não ser 

pedante, deve, de propósito, fazer-se incorrecta e extremamente simples e familiar. 

Estejas contentinha, sim? Abençoa o teu Jaime. 

Bons dias, Celeste, como estás tu? Tu amas muito o teu Jaime? Estás contente com 

ele? Dormi muito mal, assim sobressaltado por isso me levantei tarde. Perdoa-me, eu amo-te 

tanto, tanto. Tenho tantas saudades tuas. Vou mandar-te esta carta e depois ver-te porque às 5 

horas tenho que ir à Associação de Agricultura para acabarmos de provar os vinhos e distribuir 

as medalhas e os prémios aos expositores. Tu estás muito contente, sim? Amas muito, muito o 
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teu Jaime? Tens pensado muito na nossa vida de lavradores? Vai tu ao Bus saco que te vai 

fazer muito bem. Ama o teu Esposo, o teu Amante, o teu sempre teu Jaime. 
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175           E4/57-7 (3) 

 

[Lisboa] 

[Fevereiro 1871] 

 

Minha Celeste, estive agora à tarde no Grémio e não te vi. Estavam na varanda a Lalá 

[Adelaide Cinatti], o Aquiles e o Octávio que primeiro esteve na água furtada. A janela do teu 

quarto estava com as portas de dentro muito cerradas, pensei que te tivesses deitado: era tão 

bom que assim fosse! Depois parece-me que tinham chamado os que estavam na varanda, 

entraram todos pela janela do quarto do Papá e fecharam-na. Imaginei que teriam ido jantar. 

Estive no Chiado onde me empoaram todo e onde a Guarda Municipal deu cutiladas e prendeu 

muita gente. Minha Celeste, vou já mandar-te esta carta porque quero que te deites muito 

cedo. Eu mesmo, apesar de ter dormido toda a manhã, estou com sono! Minha Celeste, o teu 

Jaime tem tantas, tantas, tantas saudades da noite de ontem, minha Celeste. Eu queria beijar os 

meus braços por eles terem ontem podido apertar-te junto ao meu peito. Minha Esposa, eu 

amo-te tanto, tanto, eu sou tanto o teu Esposo, o teu Amante, o teu Jaime. Amo-te, amo-te 

muito, muito. Vais deitar-te já e pensar muito no teu Jaiminho? Olha, Celeste, noites como a 

de ontem deixam assim uma recordação feliz tão profunda! Abençoa-me, minha Noiva, doce 

Companheira da minha vida. Sou o teu Jaime. Minha Celeste, venho dar-te as boas noites e 

vou deitar-me porque em verdade te digo que estou morrendo com sono. Minha Celeste, 

depois o teu Jaime está muito com saudades do dia de ontem, ontem por estas horas ou mais 

tarde, era mais tarde, que felizes nós estávamos. Minha Esposa, eu amo-te tanto e sou tanto, 

tanto teu! Minha Celeste, olha a noite de ontem tem para mim toda a aparência de um sonho, 

mas toda. Minha boa Celeste, eu amo-te tanto, tanto, tanto. Tu estás a dormir já, sim? Olha, eu 

tenho andado a pensar por aí, a ver o povo e a gente. Estou todo enfarinhado, enfarinhadíssimo 

do que me fizeram no Chiado. Estou com tantas saudades tuas, tantas, tantas, minha Celeste, 

minha Esposa, eu amo-te tanto. Olha, minha Amiguinha tu foste muito feliz sim? No Clube 

parece-me ainda estar vendo-te ao pé de mim, na tua nuvem branca e eu com vontade de te 

levar comigo onde pudesse falar-te muito do meu amor, onde pudesse cobrir o teu vestido de 

beijos. Minha Celeste, olha Amiguinha, o teu Jaime vai dormir sim? Adeus Celeste, abençoa-

me. Vou pensar na nossa felicidade de ontem. Sou o teu Esposo, deveras o teu Jaime. Minha 
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Celeste, bons dias. Tenho passado a manhã a escovar-me, a limpar a cabeça que tinha infinitos 

pós. Vou agora almoçar e ver-te depois, e depois trabalhar, tenho imenso que fazer. Tu 

dormiste bem pensando muito no teu Esposo, no teu Jaime? Amo-te muito, muito, sou o teu 

Jaime. 
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176           E4/57-7 (8) 

 

[Lisboa] 

[Fevereiro 1871] 

 

Pedi-te agora que me perdoasses e tu não quiseste. E eu estou tão triste - tão zangado 

comigo mesmo. E todavia aqui tens fielmente todo o meu crime. Entrei no teatro e andei um 

pouco de tempo seguido do Antero [de Quental], do [Augusto] Machado e do [Eça de] 

Queirós a falar aos homens que entravam na sala, ao [Joaquim de Vasconcelos] Gusmão do 

Diário Popular, ao [Luís de Almeida e] Albuquerque do Jornal do Comércio, ao Luciano 

Cordeiro, ao José Hintz, ao Dr. [Pedro Francisco da Costa] Alvarenga, enfim a tudo que eram 

pessoas que eram conhecidas e a intrigá-las. Depois de uma hora ou duas de falar assim a mais 

tipos, achei-me muito aborrecido, pensava muito em ti, tinha tanta pena de ter ido ao baile. É 

verdade que eu quando to disse não pensava em semelhante baile, mas tinha remorsos de te ter 

dito que me ia deitar cedo e ter, afinal, ido para o baile. Depois de ter assim falado com todas 

as pessoas que conheci e que eram assim tipos geralmente conhecidos, jornalistas e literatos, 

disse ao Antero que estava com muita fome e muito aborrecido e que saía do baile, ia comer e 

ia para casa. Saímos, mas andava muita gente e perdi-me deles. Fui então a um café que há em 

frente do Trindade, e aí ceei. Ao pé de mim estava um Francês com umas Senhoras que me 

falaram. Soube, depois, que o Francês era o Le Carrier, engenheiro em chefe do Caminho de 

Ferro de Leste e as Senhoras, a mulher dele e a irmã. É um homem muito agradável, já velho, 

que me ofereceu a sua casa e com quem conversei sobre Agricultura e sobre muitas coisas com 

respeito a Portugal e à Bélgica, donde ele é. Daqui fui para casa. Foi durante este tempo que o 

Antero e os outros procuraram por mim e foram a casa ver se eu estava. Aqui tens a história 

fiel do que eu fiz. Minha Celeste, eu tenho estado a pedir-te perdão. Diz-me, eu mereço muito, 

muito que te zangues assim comigo? Minha Celeste, eu amo-te, eu amo-te como se pode amar. 

Para que dizes tu que antes tivesses morrido quando dançavas no Clube comigo? Não 

havemos nós de ter ainda tanta, tanta felicidade? Não havemos nós ainda de nos acharmos 

assim dançando, abraçados, amando-nos muito, vendo que as nossas almas são bem, bem uma 

da outra? Para que morrer quando o muito amor que nós temos um pelo outro nos torna certa 

uma infinita felicidade? Minha Esposa, adoro-te, sim. Mas amo-te, mas amo-te sobretudo 



 376 
 

muito, mas amo-te tanto, minha Celeste! Mas não acariciaste mais o meu retrato do que eu 

beijei o teu, do que eu o abracei, do que eu me senti tão feliz a vê-lo, a pensar na nossa noite 

de anteontem. Não, minha Celeste, eu não queria morrer no Clube, dançando contigo, porque 

quero que tu sejas para sempre a minha Mulher, a minha Esposa, a minha Companheira, 

porque a imensa felicidade que eu sentia assim junto de ti, me diz que céu que há-de ser a 

nossa vida. Amo-te, amo-te muito, minha Celeste. Que sonho o teu! Ora diz-me, Celeste, tu 

tens a menor desconfiança que um olhar, um pensamento, não sejam teus, completamente teus, 

desde que te amo? Minha Celeste, pois tu és tão injusta que possas fazer-me a ofensa de 

imaginar que não sou teu, absoluta e completamente teu? Então para que tens sonhos assim? 

Minha Celeste, perdoa, eu sou um tolo que te estou a censurar por teres um sonho, como se 

isso estivesse nas tuas mãos. Mas não importa. Você ofendeu-me no seu sonho. Minha Ce-

leste, o teu Jaime é teu, exclusivamente teu, como o teu coração, como qualquer objecto 

mesmo, que nunca se separa de ti. Minha boa Esposa, eu amo-te tanto! Não estás zangada, 

não? Perdoa-me, eu bem sei que não devia ir ao baile de máscaras, mesmo porque ia muito 

contente para casa, e não sentia o menor desejo de ir ao baile de máscaras. Mas fui, e o que lá 

se passou foi exactamente o que te referi. Depois, o Antero foi a primeira vez, na sua vida, que 

foi a um baile de máscaras e queria ver o que é curioso: intrigar alguém. Foi o que eu fiz. 

Minha Celeste, não estejas zangada, não? Estejas contente, sim? O teu Jaime ama-te tanto! 

Vamos, é preciso que os frenesins acabem por uma vez. Eu quero que a Celeste tenha muita 

saúde, que não tenha motivos de chorar, nem de se zangar - quero que estejas sempre, sempre 

muito contentinha, muito, muito. Minha Celeste, acabaram-se as zangas e as lágrimas, não é 

verdade? Minha Celeste, não há-de o nosso amor tornar-nos muito, muito felizes? Olha, 

ontem, no bocado que estive no baile tocaram uma valsa. E estava a falar com o [Tomás 

Frederico Pinto] Bastos que escreve para o Diário Popular, e quando ouvi a valsa, calei-me, 

sentei-me numa cadeira, fechei os olhos e estive assim, sem ver ninguém, a ouvir a valsa e a 

pensar em ti, com tantas, tantas saudades. Foi pouco depois que me vim embora. Amo-te 

muito, Celeste, e sou teu, fiel e absolutamente teu. Vês? É que o teu amor é, para mim, uma 

imensa felicidade, assim como uma religião em que se é muito, muito feliz em se acreditar. Eu 

amo-te e tenho nisso toda a minha felicidade. Olha, Celeste, eu fui, noutro dia, tão feliz, 

dançando contigo. Quando depois tu me disseste que tinhas dançado, eu fiquei triste, mas não 

quis dizer-to - primeiro porque realmente tu não tinhas culpa nenhuma e fizeras muito bem em 
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dançar, depois para te não afligir. Mas eu não quereria que ninguém mais dançasse contigo 

senão eu, Celeste. É que tu não imaginas, minha Amiguinha, a imensa felicidade que eu senti 

de dançar contigo; parecia que um mundo novo de sentimentos e de ideal se destacavam diante 

de mim. Minha Celeste, que feliz, que feliz eu fui, minha Esposa. Olha, é que não há ninguém 

que te ame como eu te amo, nem ninguém mais feliz, se me amas muito. Minha Celeste, 

estejas contente e feliz, sim? E que os teus sonhos não sejam injustos com o teu Jaime, que é 

tanto, tanto teu Amigo, que é tão completamente teu. Sou o teu Esposo, o teu Amante, o teu 

Jaime. 
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177           E4/57-7 (5) 

 

[Lisboa] 

[1871] 

 

Olha Celeste, a tua carta não é uma carta franca. Eu não te merecia isto. Para que me 

dizes tu que não tens nada a perdoar se, ao mesmo tempo, dizes que eu fiz mal no que fiz? 

Tens sim razão, toda a razão, mesmo para te zangares e para ralhares comigo. O que não deves 

é dizer que há a menor relação ou coincidência entre o teu sonho e o que fiz. Isso não. Nisso és 

injusta e muito injusta. Há muitas maneiras de estar num baile de máscaras. Assim pode outra 

pessoa dever ser censurada por ir e eu não. Nem por um pensamento, nem por um olhar, eu 

deixei de ser completamente da minha Celeste, da minha Esposa, nem num momento eu deixei 

de pensar em ti e de te amar. Em casa, diante do teu retrato, beijando-o e dizendo-lhe que te 

amava muito, não era eu mais fiel do que no baile de máscaras, no pouco tempo que lá estive e 

como eu lá estive. Minha Celeste, tu não duvidas de mim, pois bem, na minha carta te disse 

exactamente tudo, tudo [o] que fiz. Não é uma tão grande injustiça dizeres-me que há uma 

coincidência entre o teu sonho e tudo o que eu fiz? Não, minha Celeste, eu não devia ir a um 

baile de máscaras, nem me divertir só, como me não diverte ir onde te não vejo. Em parte fui 

obrigado fui, porque me pediram muito, porque realmente não era uma espantosa 

condescendência o ir mascarado, dar duas voltas num baile de máscaras e intrigar meia dúzia 

de pessoas. Mas havia uma razão superior a todas e por essa realmente fiz mal em ir, é que tu 

não gostavas que eu fosse, por isso te peço perdão. Perdoa-me minha Celeste. Mas não digas 

que há coincidência entre o mau sonho e o que eu fiz. Eu nem um momento fui menos teu, 

nem um momento deixei fielmente de pensar na minha Celeste, na minha Amante, na minha 

Esposa. Anjinho, minha boa Amiguinha, não sejas má comigo - o teu Jaime ama-te tanto, 

tanto, tanto. Minha Mulher perdoa-me e sejas muito minha Amiga, o teu Jaime nem um 

momento deixou de te amar, de ser teu, de ser digno da sua santa Amante. Minha Celeste, 

pensa muito em mim, diz ao meu retrato que me perdoas o ter eu ido por aquele bocado ao 

baile de máscaras. Diz-lhe que me amas e adormece com ele junto a ti e sonha no que é a pura 

verdade - isto é - que o teu Jaime te ama muito, muito, que o teu Jaime te adora que o teu 

Jaime é teu, absolutamente teu. Sejas minha Amiguinha, sim? Vem à janela dizer-me que 
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estou perdoado, bater as palmas. Minha Celeste eu penso com tantas saudades naquela noite 

em que fomos tão felizes, tão felizes. 

Ama muito o teu Esposo, o teu Jaime, amo-te, amo-te muito, quero-te alegre, feliz com 

o meu amor. Vem à janela mas depois de leres a carta. E sejas minha Amiguinha, sim? 
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178           E4/57-7 (6) 

 

[Lisboa] 

1871? 

 

Olha Celeste, eu antes queria que tu ralhasses muito, muito comigo, como dantes, de 

que me escrevesses assim cartas desgostosas mas quase serenas, parece que de pessoa que é 

infeliz mas que se resigna. Não imaginas a aflição que isto me faz. Sabes tu exactamente tudo, 

tudo, que fiz no baile de máscaras durante o muito pouco tempo que lá estive. Eu compreendo 

que tu não gostes que eu vá a um baile de máscaras. Compreendo perfeitamente. Há dois anos 

que foi noutro dia a minha excepção. Nunca mais voltarei a um baile de máscaras. Mas 

compreendendo isto perfeitamente, julgava que tudo que agora tenho dito poderia sossegar-te 

e poderia fazer-me perdoar o que fiz. Repito-te: nem por um pensamento nem por um olhar 

nem por um momento deixei de ser teu, tão teu como se estivesse a teu lado. 

Dizes-me que eu não posso exigir de ti que não dances: nem agora nem nunca decerto. 

Tudo que por mim fizeres há-de exigi-lo o teu amor por mim e não eu. Dança ou não dances 

como te agradar. Mas eu devo dizer-te o que penso e o que sinto e sinto um tão grande 

desgosto em te ver dançar! Olha é porque sinto uma imensa, uma imensa felicidade dançando 

contigo. Eu ia dançar com a Ester mas também me não importava para nada o ver-te dançar 

com o Aquiles ou com o Demétrio por esta mesma razão me cheguei a persuadir que a Ester, 

que não dançava com ninguém, dançava comigo que esta deve-me, parece, considerar[-me] 

como teu marido, como seu irmão. Ora diz-me, Celeste - faz-te aflição pensar que eu estive de 

dominó a fazer-me de máscara. Mas decerto não é isso que mais te aflige, eu ir a um baile de 

máscaras. Porque isso, não tem nada de mais. Ora eu apenas andei a falar um pouco com essa 

voz a uns homens que conhecia. 

Dizes que tens um génio extravagante aumentado pelo Sr. [Fortunato] Lodi. Conquanto 

me custe de veras a aparição doutro nome numa carta tua, e me custe, deveras, deveras a sua 

recordação - quero perguntar-te o que quer dizer isso? Então eu disse-te que queria ver-te 

como homem ao pé de mim? Isso não pode ser - provavelmente queria escrever que queria 

ver-te como ontem ao pé de mim - enganei-me ao escrever homem por ontem. Vai já para 

casa: hoje posso dizer-te isto à vontade porque já acabou o Entrudo podes dizer-mo hoje e 
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sempre, dou-te disso a minha palavra. Eu não te minto, Celeste, minha Celeste, eu não te 

minto, eu fui teu, absolutamente teu, e tanto pensei na felicidade em que estivemos na noite 

antecedente. Minha Celeste, olha tu vais-me dizer o que queres dizer naquela frase em que 

falavas no Lodi, sim? Faz-me mesmo aflição este nome. Tu dizes que me perdoas, mas eu bem 

vejo que me não perdoas tal, eu bem no vejo. Enfim, tens razão, tens - eu bem sei que não 

devia ter ido ao baile de máscaras. Nunca coisa que menos me desinteresse me custou mais 

caro. E tu tens razão em te zangares, mas só por eu ter ido. Lá, nem um momento a tua 

imagem e o teu amor se afastou de mim, meu Anjo da Guarda. Enfim é justo que te zangues 

comigo. Mas depois de te zangares muito, diz-me que me amas muito, que eu sou de veras o 

teu Jaime, diz-me que és feliz com o meu amor, que estás contente. Olha, Celeste, a minha 

grande aflição é ver que tu tens sempre alguma coisa que te aflija, que te zanga, que te faça 

chorar. Minha Celeste, porque não há-de agora começar uma época de sossego, de alegria, de 

contentamento, minha Celeste. Não sou eu já digno do teu amor? Diz-mo, diz-mo, minha 

Esposa, mas estejas feliz, mas não chores, mas não estejas triste. Isto assim não pode ser. É 

preciso que tudo isso acabe, que tu estejas sempre contente, feliz: e perdoa-me Celeste, 

perdoa-me que o mereço. Perdoa ao teu Jaime, perdoa ao teu Esposo, ao teu Amante. Eu amo-

te tanto, tanto, minha Amiguinha, minha Celeste, eu amo-te tanto, meu Anjo, minha 

Amiguinha. Não é verdade que tu vais dizer-me que me perdoas mas francamente, mas sem 

arrière pensée. É que vais estar muito contentinha, muito Amiga? Minha Celeste, mas que hei-

de eu fazer para que tu me perdoes? Minha Celeste, olha, eu todavia sei bem que nem um 

momento deixei de ser teu, absolutamente teu e tu és muito injusta em dizeres que há 

coincidências entre o teu sonho e o que eu fiz. Minha Celeste, olha tu duvidas ainda do meu 

amor. Se tu tivesses uma fé verdadeira, como devias ter, no meu amor, no meu carácter, havias 

de dizer que o teu Jaime não devia, para te não dar o menor desgosto, ter ido aos bailes de 

máscaras - mas que indo ou não o teu Jaime seria sempre digno de ti. Sempre teu, 

absolutamente teu - e que aí como em toda a parte tu eras completamente a Senhora absoluta 

do teu Amante, do teu Esposo. Minha Celeste, pois eu não hei-de poder fazer a tua felicidade? 

Estejas agora contentinha, sim? Minha boa Amiga, minha Noiva, eu amo-te tanto, tanto, eu 

sou tão infeliz pensando que tu nunca, nunca estás verdadeiramente feliz e contente. Minha 

Celeste, olha tu não me perdoas completa e sinceramente, eu vou pedir muito ao teu retrato, 

vou beijá-lo muito, vou dizer-lhe que te adoro muito, muito, vou adormecer abraçado a ele. 
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Adeus, Celeste, olha, sou e nem um momento deixei de ser verdadeiramente o teu Amante, o 

teu Esposo, o teu Jaime. 

Bons dias Celeste. Sonhei tanto contigo! Olha, tu que acreditas nos pressentimentos, 

diz-me o que quer dizer este sonho que eu tive: sonhei que estava no baile de máscaras 

pensando muito em ti, como sempre estive, que ia a sair e que então senti o teu braço pousado 

no meu e tu dizeres-me - Meu Jaime, amo-te, amo-te muito, andei a seguir-te e vi que tu tinhas 

sempre, sempre pensado em mim, que tu és meu deveras, meu - e eu fiquei a olhar para ti tanto 

tempo, tão feliz e pedi-te para dançarmos e quando eu mesmo, doido de felicidade, te abraçava 

para começar a dançar, acordei. 

Olha, eu ontem pensei tanto, tanto em como teria sido bom que tu me tivesses seguido 

no baile para veres tudo, tudo que eu fizesse. Ter-me-ias perdoado decerto o ter lá ido porque 

verias bem que era teu, absolutamente teu. Amo-te tanto, Celeste, tanto. Não me perdoas 

deveras? Amo-te, sou para sempre o teu Amante, o teu absolutamente, o teu Jaime. 
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179           E4/57-7 (7) 

 

[Lisboa] 

1871? 

 

Em nome do amor que me teve, em nome da minha vida leia esta carta toda. 

 

Fez o que eu lhe pedi. Agradeço-lho. Duas palavras só a rectificar um ponto da sua 

carta. Disse-lhe que sempre pensara em si. Não falei a mulher nenhuma nem de mulher 

nenhuma. Falei aos literatos das suas obras, nada mais. Sei que já me não ama. Dê-me licença 

que me despeça de si. Nem V. Ex.ª nem ninguém ouvirá por muito tempo falar de mim. 

Mereço muito, muito mal, mas julguei que merecia ainda o seu amor. Enganei-me. Quanto eu 

a amo e quanto a amarei sempre deve sabê-lo. Deixe-me jurar-lho mais uma vez ainda, amo, 

amei-te Celeste como ninguém pode amar mais. Amo-te, amo-te deixe-me ainda dizer-to uma 

vez e nunca mais ouves falar de mim. Amo-te, amo-te, amo-te toda a minha vida. Hoje que me 

não amas, que me não queres, hoje acabou-se tudo para mim, mas deixa-me ainda dar-te toda, 

toda a minha alma. Tu deixaste de me amar porque estive uma hora a falar a uns homens num 

baile de máscaras - Adeus. Eu nunca hei-de deixar de te amar. Pedia-te de joelhos que tivesses 

dó de mim, que me perdoasses se não visse na tua carta que já me amas menos - assim resta-

me só despedir-me. Adeus. Se alguma vez te lembrares de mim, não tenhas uma má 

recordação. - A minha vida enquanto te conheci foi um pensamento constante sobre a tua 

felicidade e o teu amor. Houve apenas uma falta: o ir uma hora a um baile de máscaras e ir 

como eu fui. Eis toda a minha vida. Não tenhas assim, se alguma vez o meu nome passar pela 

tua lembrança, uma má recordação de mim. Amo-te, amo-te como ninguém pode amar mais. 

Agora permita-me que lhe faça uma pergunta que todo o cavalheiro deve fazer: quer as 

suas cartas? Peço-lhe me responda a isto hoje. Perdoe-me, eu sou um cobarde, quero contar-

lhe toda a história da minha alma até ao último momento. - Eu queria aqui escrever tanta 

coisa. Perdoa-me, sim? Não me fica considerando nem um cobarde nem um infame, não? É 

que nunca poderia pensar que toda a minha vida acabasse assim - e que nunca podia pensar 

que, pelo que eu fiz, o seu amor diminuísse. Perdoe-me, o meu destino é este, perdoe-me - eu 

não devia aqui dizer nada disto, perdoe-me é que é muito muito difícil quando se vê a vida 
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toda resumir-se num momento, dizer só o que é conveniente. Depois de me não amar, como 

diz, eu não devia dizer-lhe isto - mas que quer, eu tinha colocado tanta, tanta porção de 

felicidade, de aspirações, de sonhos sobre a sua cabeça, eu tinha em si tantas e tantas horas de 

esperança que...Perdoe-me, diz-me que me ama menos, que me não ama, acabou-se tudo. Nem 

posso discutir isso. Eu queria o seu amor agora que já o não tenho. Não quero por modo algum 

o seu ódio. Adeus. Daqui a cinco ou 8 dias (não peço mais) receberá as suas cartas que eu 

então farei entregar a minha cunhada que a considera como sua Irmã. Adeus, perdoe-me esta 

carta no que eu aqui digo, em que poderia haver esperança de amar - ou antes ainda de 

felicidade. Acabou-se, acabou-se - eu julguei tanto tempo que era bom, que podia ainda 

merecer uma grande felicidade. Afinal pelo que fiz, perdi tudo e o que fiz não me parecia um 

grande crime. Propriamente crime ao seu amor, ao que lhe devia a minha inalterável 

constância - nenhum, isso nenhum. Acredite-o, seja justa comigo não me acuse disto. Diga-

me, escreva-me duas palavras em que me diga que está certa que fui sempre seu, sempre fiel 

ao nosso amor, diga-me isto, peço-lho. Não mo recuse. Esqueça-me. Talvez outro possa fazê-

la feliz. Eu não pude e olhe, deixe-me dizer-lho ainda. 

Muitas vezes vendo o muito que a amava, como lhe pertencia, pensei que era eu digno 

da felicidade que tinha no seu amor. Adeus. Veja o muito que sempre a amei, pense em todo o 

tempo em que me amou, veja bem que francamente lhe confesso o que fiz e veja se é grande 

crime o que fiz e não me amaldiçoe. Pense em tudo isso para não me amaldiçoar, deixe-me 

ficar ao menos por estes poucos dias com a sua bênção e deixe-me ter ainda o seu retrato. Só 

peço 8 dias. 

A palavra que fecha o cadeado do cofre das suas cartas que minha cunhada lhe há-de 

mandar é Uluk [Uruk?]. Adeus. 

Outras vezes - pois sim, será, mas o que eu vou fazer, mas não posso e eu não posso 

estar assim - outras vezes as cartas suas que eu recebi quando estava zangada, respondia eu 

com o meu amor e era sempre eu quem caía a seus pés - eu bem sei que depois de me dizer 

que já me ama menos é cobarde o que eu estou fazendo, mas que me importa ainda uma vez 

querer dizê-lo: amo-te Celeste, amo-te Celeste. Há situações em que se não recusa nada. Tu 

hás-de me deixar agora dizer-te ainda que te amo que, até ao último instante da minha vida 

hei-de ser teu, que toda a minha vida, o meu futuro, toda a minha felicidade estava edificada 

sobre o teu amor. Adoro-te sim, minha vida, minha Esposa - eu que pensava estar para sempre 
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ligado a ti, eu que pensava que as nossas existências se tinham fundido para sempre, eu que 

chegava a pensar às vezes que era bom e digno do teu amor - ver tudo assim! Minha Celeste e 

amas-me menos. Oh minha vida, eu que pensava que tinha o mundo inteiro a formar com o 

meu trabalho e pelo teu amor, como vejo agora tudo. Minha Celeste, perdoa-me mas eu se não 

dissesse isto abafava - eu não posso ver a felicidade - a vida, a inteligência, tudo, tudo, fugir 

sem protestar. Eu não posso não estar assim sem tentar estender os braços para a felicidade 

que foge. 

O meu pensamento de todas as horas, o meu sonho, o que guiava o meu estudo, eu 

trabalhava a pensar em ti, no nosso futuro, na nossa vida, no nosso imenso amor. Eu sentia que 

pensava. Que fazia alguma coisa de útil porque te amava e tudo isso hoje e tudo se destrói 

porque eu entrei uma hora num baile de máscaras. Perdão, perdão, eu não podia mais. Adeus, 

perdoe-me, eu não lhe devia escrever tudo isto depois de me dizer que me não ama, que me 

não ama, eu não tenho o direito já de lhe falar do meu amor. Mas na situação em que eu estou 

é desculpável tudo - perdoe-me. Se houvesse um céu, lá sei eu bem que encontrava a minha 

Celeste, que lá ela me veria bem, bem na alma, que nem um momento fui indigno dela, que 

nem um momento deixei de ser seu, de amá-la. É quando custa o não acreditar, é quando se é 

desgraçado. Adeus, adeus, para sempre, para sempre, até ao último momento da minha vida 

teu, Celeste, teu Amante, teu, absolutamente teu Jaime. Perdoa-me. Adeus, sou o seu Jaime. 
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180           E4/57-5 (4) 

 

[Lisboa] 

1871? 

 

Minha Celeste, venho conversar contigo. Estou tão triste, tão triste. Preciso falar-te 

tanto, tanto! Li agora uma carta tua já antiga em que tu me dizes da opinião dos que entendem 

que, se o homem pode dispensar-se da religião, a mulher a deve sem[pre] ter - e daqui uma 

divisão entre o espírito do homem e o da mulher. Tu sabes como eu penso a este respeito, mas 

vou conversar contigo, dizer-te bem a minha ideia como se nós estivéssemos conversando na 

nossa casa, um ao pé do outro, e o teu Jaime te dissesse, te confessasse todo o seu modo de 

pensar. Vês tu, nestas coisas assim muito delicadas do espírito, custa muito a explicar 

claramente o que se entende ou o que se sente, mas são essas mesmas que mais devemos nós 

um ao outro para que breve nos pertençamos. 

Olha, minha Celeste, eu fui muito católico, mesmo fanático quando era criança. É que 

realmente há algum coisa em nós a que se pode chamar o sentimento religioso. Vejamos agora 

o que deve ser a religião hoje, porque eu entendo que o homem e a mulher devem ser 

religiosos. O sentimento religioso é assim natural ao homem, mas esse sentimento tem sido 

satisfeito em tempos diferentes com religiões também diferentes. Quando se diz que a religião 

deve acabar, é que em seu lugar o homem deve apenas ter a ciência, isto é, saber como o 

Universo é formado e o que dizem as ciências de observação e o que diz a experiência é o 

mesmo que desconhecer as partes vagas indefinidas, místicas que tem o espírito, o nosso 

sentimento, e que não encontrariam satisfação no campo seco da ciência. Eu tenho muitas 

vezes analisado o sentimento religioso, eu que o possuo tão forte sem que, todavia, como 

sabes, acredite nalguma religião tal como elas existem hoje. Primeiro a religião impressiona-

nos falando à nossa imaginação pelo que se rodeia da arte. Vê tu, o Catolicismo com as suas 

catedrais, as suas estátuas de santos, as suas pompas, os seus quadros e a música, a música que 

tu sabes como comove, como excita. Todas estas artes convencem o sentimento e o levam 

para as grandes ideias que existem no espírito - dêem-lhe à alma assim impressionada nomes 

para adorar, cenas e sentimentos para unir vidas soluvelmente com esses ideais, e ela criará 

adorações e adorará esses nomes que lhe deram e criará com o espírito novos. 



 387 
 

Foi o que me fez católico - esta influência das artes. Eu ia em pequeno com meu Pai 

para a Igreja de S. José muitas vezes, em muitas festas com música que ali havia. Às vezes 

chorava. A música, os ornatos, os perfumes do incenso, de flores, os cânticos tão vagos e 

solenes, tudo aquilo comovia imenso o meu espírito, tudo me produzia um enternecimento, 

um misticismo, uma profunda adoração. No sentimento religioso há, assim, uma parte 

verdadeiramente artística, necessidade que tem a alma de simbolizar tudo o que sente em si e 

de se elevar para os ideais, para a beleza, para a bondade, para a justiça, para o bem que as 

religiões lhe mostram também simbolizadas num ser - Deus. A arte hoje, sobretudo a música, 

satisfaz plenamente no nosso espírito esta necessidade de simbolização, de representação com 

formas, com sons, o que o nosso espírito tem de mais subtil, de mais vago, de mais delicado. 

Mas na religião o homem tinha um ser, Deus, que por ser a suprema bondade, a suprema 

justiça, a suprema beleza, a suprema verdade, o obrigava a ser justo, bom, etc. Hoje ninguém é 

bom ou justo pelos prémios ou castigos de Deus. É-se pela consciência. O homem não tem 

num ente superior a ordem da moral, tem-na em si próprio, na consciência. Também as 

religiões nos davam uma explicação do Universo e essa dá-a hoje a ciência ao homem. O 

sentimento religioso, pois, não deixa de existir no homem e decerto que eu sou muito 

religioso. Simplesmente o que hoje me satisfaz esse sentimento é a arte, a moral da 

consciência, a ciência. Olha, minha Celeste, isto é das tais coisas em que eu não sei se me faço 

entender, apesar de sentir bem distintamente o que quero dizer. 

Minha Celeste, o que tudo isto me faz é mais saudades, cada vez mais saudades de te 

não ter aqui ao pé de mim, de não ser já teu Esposo para te falar, para conversar contigo tudo 

isto, e muito mais que a gente pode dizer falando. Minha Celeste, que vida a nossa, que 

felicidade minha Esposa. Que felizes nós vamos ser na nossa casa, minha Celeste. 

Minha Celeste, o meu Pai não está comigo. Ainda não veio. Minha Esposa, o teu Jaime 

tem-te contado tudo, tudo que tem feito. Minha Celeste, o meu relatório está-se a imprimir, a 

tradução está pronta; se ainda se não imprimiu não foi por culpa minha, são lá negócios do 

editor. 

Minha Celeste, boas noites, adeus - abençoa o teu Jaime, o teu Esposo que te ama 

tanto, tanto. Sou o teu Jaime. 

Minha Celeste, tenho estado tão impaciente pela tua carta. Tenho-a agora, minha 

Celeste, e só te posso escrever duas palavras, vês tu? Vai para Belém, vai, o teu Jaime tem 
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tantas saudades tuas, tantas, tantas. Minha Celeste, o teu Esposo quer que estejas em 

Pedrouços onde tomas banhos e onde te enfrenesias menos. Sê boa rapariga. Sim? O teu Jaime 

vai escrever-te, conversar muito com a sua Menina para amanhã te mandar uma carta grande e 

que tu gostes. Sou o teu Esposo. Sou o teu Jaime 
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181           E4/57-6 (2) 

 

[Lisboa] 

Março? [1871] 

 

Fui para casa deitei-me e como não tinha dormido de noite, dormi toda a tarde. 

Levantei-me para saber do Papá, o que havia dos nossos negócios, depois fui ao [Curry] 

Cabral porque sentia febre e a cabeça custa-me a estar a não ser deitada. Este disse-me que não 

era nada, que era apenas incómodo de garganta como eu dantes tinha, e em pequeno então 

imenso. Disse-me que fosse para casa besuntar a garganta com mel rosado que me receitou e 

que amanhã não saísse. Depois ainda te vim ver. Agora em te mandando esta carta, vou para 

casa deitar-me. O Papá falou com o Bispo de Viseu e com o Visconde de Chanceleiros que é o 

ministro das Obras Públicas - todos estes lhe prometeram tratar do negócio porque agora quer-

se que ele se consiga depressa e que se modifiquem as tais coisas que a última Comissão pôs e 

que não são boas. Parece, pois, que tudo está bem encaminhado. Olha, Celeste, eu já to disse, 

sou teu, absolutamente teu. Sei bem que há muitas maneiras de entender o amor por aí. Eu 

amo-te, mas para mim não há duas coisas neste mundo que possam ser o amor. Amor nunca o 

senti senão por ti, nunca amei senão a ti. Nunca fui de ninguém. Sou teu, teu, completamente 

teu. Se te amo, Celeste, vê bem que é inútil eu dizer-to, creio. Nem tu terás ainda de me 

perguntar se te amo. Pois não o vês, Celeste, pois não vês como eu te amo! Adeus, minha 

Celeste, tu és a minha Esposa, não é verdade? Diz-me que eu sou o teu Jaime, o teu Esposo, o 

teu, sempre teu Jaime. 
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182          E4/59-2 (10) 

 

[Lisboa] 

1871? 

 

Como passaste a noite? Como te sentes ? 

 

Minha Celeste, minha Esposa, olha quando vinha para casa lembrei-me que tinha na 

algibeira um bilhete para o Ginásio, para o benefício do Silva Pereira que tinha visto no Jornal 

que ia uma comédia do [A. A.] Teixeira de Vasconcelos – pensei em ir lá um bocado. Fui, vi a 

comédia e saí logo muito antes de terminar o espectáculo. Estava muita gente, eu não olhei 

para os camarotes senão de passagem – não sei bem quem estava vi apenas a família do 

Teixeira de Vasconcelos e a marquesa de Viana. Minha Celeste, olha, mil vezes que eu te diga 

que tu és uma Santa, um Anjo, não to digo bastante. Minha Esposa, minha Celeste, como tu 

me fazes feliz! Que carta a tua. Queria sim, minha Celeste, estar assim ao pé de ti, mas bastava 

isso, bastava poder apertar as tuas mãos, poder ouvir-te dizer que me amavas muito, não haver 

tristeza nem infelicidade para mim. Que carta a tua Celeste, como eu a tenho relido, como eu a 

tenho beijado, minha Celeste, minha boa Amiga. Não tenho não, Celeste, palavras com que 

agradeça à ordem natural das coisas, o ter-me dado uma Esposa, uma Companheira como tu, 

formosa, meiga, inteligente, cheia de bondade, de ternura que não tem mais que abrir-me a sua 

alma, dizer-me o amor que sente nela para eu já não poder imaginar felicidade superior. Olha, 

Celeste, a carta que tu me escreveste esta tarde deixou-me assim tonto e parvo de felicidade. 

Se eu pudesse depois de ler aquela carta, estar ao pé de ti, parece-me que ficaria a olhar-te, a 

beijar-te assim sem poder dar uma palavra. Olha, minha Mulher, minha Esposa – a nossa 

felicidade, o nosso futuro podemos nós imaginá-lo esplêndido – que ele há-de ser muito belo, 

mais formoso que tudo que poderemos imaginar. Poder estar assim, como tu dizes, ao pé de ti, 

sentir que me beijas os meus olhos, que me beijas as minhas mãos, olha, Celeste, nem eu 

posso repetir isto a mim mesmo, porque tremo todo, porque me parece que se deve morrer 

duma felicidade assim. Minha, minha, minha Celeste, pensar que o quadro que tu traçaste 

hoje, na tua carta, há-de ser a nossa vida, a nossa vida inteira, a nossa vida de todos os 

momentos, duas almas doidas de felicidade e amor oh! Minha Celeste juntemo-nos depressa, é 
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que faz mal estar assim a estender com tanta saudade os braços para a felicidade, minha 

Mulherzinha, Esposa. Olha, mas pensar na felicidade assim até nem a gente receia a morte. 

Morrer depois dum amor dá imensa felicidade, do nosso amor e das nossas vidas unidas, 

morrer depois de ter vivido da felicidade de mil vidas, parece natural e até é bom. Pois que 

havia de gozar de superior? Pois que felicidade maior se podia esperar , se se não morresse? 

Minha Celeste, vem, vem depressa para o teu Esposo que te adora que tem decorado com 

beijos e tem lido com abraços a tua carta, minha adorada Esposa, minha Celeste. Depois, em 

ti, no teu amor, nesta meiguice, na inteligência tão natural das tuas palavras, há uma bondade 

tão grande que eu sinto, ao mesmo tempo, um amor, uma paixão tão violenta e uma admiração 

tão grande. Tu dizes que não és gente, não és não Celeste, porque és um Anjo, deveras um 

Anjo. Coitadinha da minha Celeste, também ninguém tem que a ame como eu te amo. Minha 

Esposa, minha Mulher, minha Amante, adoro-te, adoro-te Celeste, minha boa Amiga tu estás a 

dormir como um anjinho, sim? Minha Celeste sabes que não dormi nada a noite passada. Hoje 

de dia tu disseste-me que me viesse deitar, mas eu tinha tanto que fazer que não pude. Vou 

agora deitar-me, sim? Vou falar muito ao teu retrato, falar-lhe no meu amor, pensar, olhando-

o, nos quadros inefáveis da nossa felicidade e do nosso futuro, olhá-lo e ver-me ajoelhado ao 

pé de ti com as tuas mãos unidas aos meus braços e a tua cabeça inclinada, meiga, tocando os 

meus cabelos e dizendo muito baixo que me amas muito. Amo-te, amo-te, amo-te eu minha 

Celeste. Abençoa-me, meu Anjo, abençoa o teu devoto minha Santa, abençoa o teu Amante, 

minha Noiva, abençoa o teu Marido, minha Esposa. Sou teu, teu Amor, teu Jaime. 

Bons dias, Celeste, vê que mandrião. E ainda mais dormira se me não acordasse um 

rapaz da imprensa com provas do jornal para ver. Tu como estás Celeste? Olha esqueci-me 

ontem de ralhar contigo e de ralhar muito. Então tu estás doente do estômago, estás a caldo, e 

comes peras com vinho! Ora, realmente, queres-te matar. Tu nisso não segues a razão, segues 

o instinto. Como peras te fizeram apetite, entendeste que o melhor que tinhas a comer. Pois 

uma pessoa tem dores no estômago – demais a mais toma só caldo e depois come peras com 

vinho!!!!!! Que bebesses uma gota de vinho para te dar força, era razoável, mas peras!!!!!! Aí 

tens por essas e outras a razão porque tu tinhas bom estômago, eras forte e agora estás doente 

do estômago e és fraca. – E depois admira-te de não engordares e de passares dias com dores. 

Ora francamente, isto não lembra a ninguém. Lê tu e verás que chega a ter graça “Estive com 

dores de estômago e só tomei caldo, depois tomei peras, vinho e água de Vichy” Vê que 
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mistura e que dieta e que remédio!!!!!! Vamos, eu não quero doidices assim. Ora em nos 

casando eu te direi se te deixo fazer semelhantes asneiras. Vá lá perdoo-te, mas nunca mais. 

Minha Celeste eu amo-te tanto, tanto. Como estás tu hoje? Estejas muito feliz. Eu estou muito 

feliz e amo-te muito, muito. Vou mandar-te esta carta, tomar banho e ver-te. 

Teu, muito teu Jaime. 
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183           E4/59-2 (41) 

[Lisboa] 

1871? 

 

Bom dia Celeste, vou ver-te e depois trabalhar. Tenho hoje imenso que fazer. Tu como 

passaste a noite? Leste alguma coisa de Poe? Tem algumas poesias lindas. Lê Anabel Lee, The 

Raven e outros. É o homem de mais extraordinária imaginação que tem aparecido. Dá muitas 

saudades à Cleofe e Ester. Sejas minha Amiga sim? 

Sou o teu Esposo o teu Jaime  
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184           E4/57-9 (4) 

 

[Lisboa] 

[1871] 

 

Minha Celeste, bons dias – como estás? 

Eu pensei tanto em ti! Olha Celeste, não tenhas assim comigo essas judiarias que em ti 

parecem antes um sentimento espontâneo. Não sabes quanto isso me separa de ti. 

Pensei muito em ti, muito. Amo-te, amo-te muito. 

Tinha-te dito ontem que deixaria hoje de aí ir. Coincide com isso uma carta de [Angel] 

Fernandez de los Rios pedindo-me para ir conferenciar com ele esta noite sobre a tal Revita 

Espanhola-Poruguesa. Vou ver-te. Ama o teu Jaime que te ama tanto, tanto, tanto, que é tanto 

e tanto o teu Jaime. 
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185           E4/57-6 (4) 

 

[Lisboa] 

1871 

 

Minha Celeste, estive em casa de [Angel] Fernandez de los Rios onde falamos muito 

sobre a formação do Jornal. - Depois fui acompanhar o [Caetano] Rovere que ia ao Jansen e 

encontrei o Aquiles [Cinatti] por quem te mandei recomendações. Depois encontrei o Salomão 

Sáraga que tem aqui estado. Minha Celeste, quando saí de casa de Fernandez de los Rios 

pensei tanto se ainda seriam horas de te ver - e quando vi que era meia noite, fiquei tão triste, 

tão triste, com tantas saudades tuas. Vamos a ver se tudo isto nos traz vantagens futuras. 

Minha Celeste, minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto. Minha boa Amiga conta ao teu 

Jaime se tens pensado muito nele, sim? Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto. Tenho estado a 

ver as tuas cartas, a beijá-las, a pensar que te não falei hoje. Como tens tu passado? Diz-me. 

Minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto. 

Quando eu começo a pensar que estou ao pé de ti - que saudades eu tenho. Amas-me 

muito? Estou bem perdoado? Está feliz, sim? Sou o teu Esposo o teu Jaime. 
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186           E4/58-5 (2) 

 

[Lisboa] 

[Maio 1871] 

 

Minha Celeste, não estive com o Papá. Fui jantar a casa da Avó mas o Papá não estava 

lá. Eu, o Antero [de Quental] e outro temos estado a tratar da licença para as Conferências – 

por isso eu me demoro. Perdoa-me. Como está a Ester? 

Minha Celeste eu amo-te muito, muito. Sou o teu Esposo, o teu Jaime 
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187          E4/58-5 (17) 

 

[Lisboa] 

[Maio 1871] 

 

Minha Celeste fui à Trindade onde estava a Amélia [Batalha Reis] que está um pouco 

melhor mas que eu achei magríssima, não imaginas – e o António [Batalha Reis]. Estive a ver 

o Pape Hillo que tem música espanhola muito bonita. Acabou tardíssimo. Imagina que do 

teatro fui ao Grémio cear, de lá vim para casa e são 2 horas da noite. Minha Celeste não 

estejas assim desanimada. Olha eu falo ao Papá. Hoje esteve lá o meu editor dos romances 

traduzidos de inglês e alemão e disse-nos que queria publicar um romance por mês. Ora desta 

maneira a mim e ao Antero [de Quental] é negócio que nos pode render a cada um aí uns 

30$000 por mês. Ora estas coisas não são fixas para arranjando nós uma pequena base fixa 

como é a Quinta tudo isto serve de imenso para a nossa vida. Depois pelo teatro é possível que 

eu faça alguma coisa. Minha Celeste não estejas assim desanimada. Depois o teu Jaime ama-te 

tanto, tanto, tanto! Minha Esposa o teu Jaime queria ver-te feliz. Minha Celeste vou-me deitar, 

perdoa-me escrever-te tão pouco. Sou o teu Esposo, o teu Jaime 

Bons dias Celeste, como estás? Perdoas-me esta carta tão pequena? 

Como estás? 

Tu sairás hoje? 

Minha Celeste vou ver-te contente, sim? Verás que nos vamos casar muito cedo. Já 

saiu o programa das Conferências que é escrito por mim. Não to mando porque ainda o não 

tenho impresso. Sou o teu Jaime 
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188           E4/58-5 (5) 

 

[Lisboa] 

[Maio 1871] 

 

Minha Celeste, já dormi esta noite e acordei já sem febre, estou quase bom. Nada, 

decididamente vou queimar a garganta uns poucos de meses consecutivos até dar cabo disto. 

Minha Celeste, minha Esposa, tenho pensado tanto em ti. Não sei bem o que tenho dito 

quando tenho delirado, mas ninguém mo pode dizer já que tenho estado só. O Antero [de 

Quental] vinha quando eu o chamava mas ele não nasceu para pensar em ninguém senão em si 

próprio. Sabes quem me tem obsequiado imenso indo buscar-me ele mesmo os remédios e 

consultar o [Luís Vicente d’] Afonseca a respeito da minha doença e vindo 3 e muitas vezes ao 

dia saber de mim? Tem sido o [Augusto] Soromenho a quem realmente estou obrigadíssimo e 

o [Salomão] Sáraga que de dia não vem mas que me tem acompanhado de noite algumas 

horas. Minha Celeste, vinguei-me um pouco esta manhã das minhas insónias por isso é tarde, 

vou já mandar-te esta carta. Minha Celeste, amo-te muito, muito. Vês? Falta já pouco para tu 

seres minha noiva oficialmente. 

Sou o teu Esposo o teu Jaime. 
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189           E4/58-5 (4) 

 

[Lisboa] 

[22 Maio 1871] 

 

Minha Celeste vou ouvir o Antero [de Quental] que fala hoje, abrindo as Conferências. 

Como estás tu? O teu Jaime ama-te muito, muito. Minha Celeste viste a nossa casa no 

seu estado actual? Que te parece? 

Adeus minha Esposa estejas contente e pensa no nosso futuro. Teu Esposo, o teu Jaime 
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190           E4/57-6 (5) 

 

[Lisboa] 

Maio? 1871 

 

Minha Celeste, tu é que és muito boa. Eu não tive razão nenhuma, perdoa-me. Mas 

mesmo que tivesse, não me tinhas tu pedido de manhã que te não ralhasse? Minha Celeste, eu 

fui para casa do [Angel] Fernandez de los Rios, mas estava lá numa aflição, minha Celeste, a 

pensar que tu estavas triste com zanga de eu ter sido tão injusto, que tu me tinhas dito na tua 

carta que te deitavas ontem triste por eu ter ralhado - não podia. Fui-me aproximando da porta 

e por fim saí e fui escrever-te. Minha Celeste, perdoa-me, sim? Eu amo-te muito, muito, 

muito, minha Celeste. Voltei para o palácio do Fernandez de los Rios para ouvir o resto da 

leitura. A tradução tem coisas realmente muito bonitas. Estava imensa gente. Falei com o 

Ministro que é muito amável, muito obsequioso. Deu um serviço e uma ceia admiráveis. É 

tarde, o Fausto é grande e levou muito tempo a ler. - Falaram muito, muito da minha tradução. 

- A do [António Feliciano de] Castilho não é feita do original alemão. 

Minha Celeste, minha Esposa, estou perdoado? É muito tarde, tu deixas-me ir deitar, 

vou pensar tanto em ti, que és tão boa! Não te foste deitar triste hoje, não? Abençoa-me minha 

Esposa. Sou o teu Jaime. 

Bons dias, minha Celeste, perdoas-me o escrever-te tão pouco? Hoje vou fazer a minha 

mudança. Estou já maçado só com esta ideia. Hoje não há Cortes. Mas o nosso negócio está 

em muito bom caminho. Minha Celeste, vamos casarmos muito cedo. Minha Celeste, vou 

almoçar, ver-te e fazer a minha mudança. Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 
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191           E4/58-5 (6) 

 

[Lisboa] 

[29 Maio 1871] 

 

Minha Celeste, venho de ouvir o Antero [de Quental]. Foi magnífico. É um discurso 

que é um verdadeiro acontecimento – marca uma época em Portugal. Pode-se dizer que é a 

primeira vez que em Portugal entra o espírito moderno e a primeira vês que aqui se expõe, se 

fundamente, se prova que o Catolicismo foi uma das causas, a mais terrível causa da 

decadência de Portugal e da Espanha. Foi um discurso esplêndido de erudição, de 

originalidade, de profundidade, de crítica admirável. Eu faço uma ideia muito alta do talento e 

da ilustração do Antero, mas este discurso foi mais que tudo que se podia prever. Foi 

magnífico, foi verdadeiramente um acontecimento. Desta segunda feira a oito dias vai o 

Augusto Soromenho. 

Minha Celeste olha têm as conferências feito muita impressão. Sabes que o Rei e no 

Paço estão muito inquietos com elas, pois aí fala-se muito nisto. O magnífico discurso do 

Antero foi de um belo efeito e há-de trazer-nos proveito a todos os que tiveram esta ideia. 

Minha Celeste, e o nosso casamento que vai ser tão cedo! Minha Celeste, eu estou tão 

feliz! Quando eu estiver no Carvalhal casado, vou então empreender muitos estudos sérios que 

preciso fazer. Olha minha Celeste, as mãos de um homem não devem ser nem macias nem 

delicadas nem nada disso – devem ser fortes. Ora é claro que a força não tem nada com a 

macieza da pele mas é para te dizer que um homem deve pensar em ser forte e não em ser 

mimoso. Também hei-de fazer ginástica, isso sim, no Carvalhal. 

Não só havemos de ter muitas trepadeiras no muro do pátio, mas nas paredes da casa, 

por toda a parte flores e verdura. Minha Celeste que paraíso vai ser a nossa casa. Minha 

Celeste, eu sou tão feliz a pensar nisto! Responde-me ao que eu te perguntei, sim? Todas essas 

flores de que tu falas há lá no jardim do Turcifal, menos alcaparras. Martírios, então há 

lindíssimos. Eu também gosto muito de martírios. Era uma flor que via muito quando era 

pequeno e que me fazia estar muito tempo a cismar. Eu passei uns dois anos de Verão e 

Inverno em Sintra era eu muito pequeno por causa do Papá que estava muito doente e que se 

curou com banhos de duches, e há duas coisas que eu via muito e que ainda hoje me fazem 
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lembrar com não sei que saudade que eu não percebo desse tempo – são martírios e 

sardinheiras. Minha Celeste o teu Jaime há-de pensar na sua toilette por tua causa, sim. Eu não 

tenho jeito nenhum – mas tu queres, pensarei. Sim, digo mal de ti – presumida! – vão lá todos 

falar na mulher do Jaime que é tão bonita. Minha Celeste, tu amas-me muito, diz-mo sim? 

Também eu te tenho dito muitas vezes que tu tens uma voz muito bonita, sim. Pareceste-me 

constipada por duas ou três palavras assim nasais mas ainda digo e sustento que a minha 

Celeste tem uma voz muito bonita. 

Fiquei bem contente de tu me dizeres que tinhas dormido muito. Como tens tu 

passado? Tens feito sempre os remédios do Abel [Maria Dias Jordão]? Responde-me a estas 

perguntas não te esqueças. Minha Celeste, não é muito cedo, deixas-me ir trabalhar ainda um 

bocadinho? Minha Celeste o que me dirás tu da nossa casa amanhã? Minha Esposa, o teu 

Jaime ama-te tanto, tanto! Minha Celeste, minha boa Amiguinha, o teu Jaime ama-te tanto, 

tanto. Sou tanto teu. Minha Esposa, diz-me como estás, sim? Diz-me se tens pensado muito 

em mim – e as tuas mãos que eu queria aqui para as cobrir de beijos, minha Esposa, para te 

pedir que me dissesses que me amavas e que me afagasses com elas o meu cabelo. Amo-te, 

amo-te, amo-te muito. Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 
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192           E4/58-3 (5) 

 

[Lisboa] 

[Maio 1871] 

 

Minha querida Celeste. Pois que então a minha carta era linda, linda porque cantava, da 

primeira à última linha, as belezas da minha Senhora Celeste, hem? É preciso que a minha 

carta era linda, vaidosa? Olha, tenho pena de to dizer, mas é verdade - estavas formosíssima e 

sabes? Tinhas todos os ares de o saberes perfeitamente. Minha Celeste, minha boa Amiga, o 

teu Jaime ama-te muito e está muito contente de te ter falado. Vou agora responder à tua carta 

- Tu, minha Celeste, fazes-me muitas vezes assim o efeito de uma pessoa que tem vivido na 

Lua ou num país muito arredado e muito incomunicável com todo o outro mundo, e que um 

belo dia caíste no meio deste país e ficasse sem perceber nem a língua nem a maneira de falar 

dos habitantes, nem as convenções da sociedade. Assim tenho que te explicar, por tu não 

entenderes, minha Celeste, as coisas mais vulgares do mundo. Ter a coragem das suas opiniões 

é uma frase vulgar e admitida, que significa que um homem não se importa de dizer o que 

entende, mesmo quando isso é contrário ao que quase todos pensamos. Os que dizem ou 

escrevem o que mais ou menos é a opinião da maioria tem simpatias públicas, os louvores, as 

recompensas, etc. Os que dizem o contrário da opinião geral, vivem cercados de antipatia, de 

ódios, às vezes são agredidos, atacados, etc. Para um homem se sujeitar a isto é preciso 

coragem. Dizer, por exemplo, que o catolicismo é uma causa de atraso, no meio da gente toda 

católica, chama-se, na pessoa que o fez, ter a coragem das suas opiniões. O mesmo para no 

meio de muita gente dizer o contrário do que essa gente pensa. É claro (e parece incrível que a 

minha Celeste não percebesse isto), é claro que não é uma grande coragem, que isto não é um 

heroísmo. Há graus de coragem, há acções de mais ou menos coragem. Concordo que para 

fazer o que fazia o tal rapaz, não é preciso grande coragem, mas é preciso alguma. Ora aqui 

está o que é evidentíssimo e que é espantoso que, como tu dizes, te fizesse grande confusão. É 

claro que tudo o que se faz na guerra é horrível, que a guerra mesmo é horrível, estamos de 

acordo. Ninguém, neste mundo, discute este ponto. Mas, no estado actual da humanidade as 

guerras são inevitáveis. Resta, pois, saber quando dois grupos de homens fazem a guerra, qual 

a faz em nome de melhores ideias. Aqui tens porque actualmente, em França, eu sou pela 
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Comuna. A Comuna, minha Celeste, representa as misérias dos operários sem trabalho, dos 

operários que não chegavam a ganhar para as suas famílias, para o pão das sua famílias, 

enquanto os donos das fábricas juntam em poucos anos milhões dos pobres, dos desgraçados 

que eram já filhos de filhos de filhos de operários miseráveis. Ora é razoável, é digno defender 

das calúnias com que os atacam, a estes desgraçados que nunca tiveram uma recompensa para 

o seu trabalho. Aqui tens porque sou pela Comuna. É horrível a guerra? É. Mas é mais justo 

quem a faz para comer, do que quem a faz para matar à fome. Em eu tendo menos que fazer, 

talvez escreva um Folheto explicando o que é a Comuna de Paris, explicando os factos que 

andam tão caluniados por aí, nas bocas de todos. Mas deixemos a guerra e a Comuna e 

falemos do nosso casamento, do nosso amor, da nossa felicidade. Minha Celeste, que pena que 

hoje não pudéssemos ter ficado juntos, a conversar em qualquer sítio, dos nossos 

pensamentos, dos nossos planos, da nossa imensa felicidade. Olha, Celeste, agora estou eu 

ouvindo uma valsa. Hoje aqui de fronte, numa sociedade que tem um jardim, há um baile. Vê-

se daqui o Jardim iluminado a gás e cheio de bandeiras, e a música toca uma valsa. Se tu aqui 

estivesses, minha Celeste, minha Esposa, se tu aqui estivesses ao pé de mim, vê que bom! Eu 

sentava-te aqui onde estou, que é a melhor cadeira que tenho - a única de braços - e eu 

sentava-me aos teus pés, em cima daqueles dois livros muito grandes, de maneira que pudesse 

estar assim debruçado sobre os teus joelhos, a beijar-te as mãos e a olhar um pouco para cima, 

para a tua cara, e às vezes, tanto te havia de pedir com os meus olhos que tu havias de inclinar 

a tua cabeça para que eu te pudesse beijar, minha, minha, minha Celeste! O que nós 

conversaríamos aqui - Olha, se agora aqui estivesses, íamos nós, aqui neste papel, traçar a 

planta da nossa casa lá fora, marcar os melhoramentos a fazer, o sítio das flores, e pensar a 

propósito de cada coisa, na nossa felicidade, na nossa vida e por esta palavra está dito o 

mundo de imensa felicidade a propósito de tudo, e o poder que o nosso amor há-de ter em 

mudar o mais singelo episódio numa felicidade. Se nós estivéssemos aqui juntos, planeávamos 

os nossos passeios, as nossas leituras, o meu trabalho sob o teu olhar e as tuas carícias nas 

noites de Inverno em que estivéssemos ao pé do fogo, as nossas vindas a Lisboa, mais tarde, 

quem sabe, as nossas viagens, sempre o mundo todo visto por nós juntos, unidos; as nossas 

duas almas comunicando-se todas as impressões, nós não sendo mais que um só - Se tu aqui 

estivesses - olha, se tu aqui estivesses, eu, provavelmente, beijava as tuas mãos, olhava-te 
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muito, beijava-te com o meu olhar, beijava o teu vestido, olhava-te muito, muito. Sentia uma 

imensa felicidade e não te diria nada. Eu amo-te muito, muito, minha Celeste, muito. 

Olha, minha Celeste, nesses frenesins, pensa na nossa casa, no teu Jaime que há-de 

pensar sempre em tudo que possa ser agradável à sua Celeste, que há-de adivinhar-lhe as 

vontades, que há-de ser tão Amante, tão Amante, tão apaixonado para com a sua Celeste, a sua 

Esposa. Não, minha Celeste, eu tirei-te um Deus, mas em todas as palavras tenho tentado dar-

te um outro, outro que vale mais, porque sendo bem sentido e compreendido há-de fazer-te 

bem não só exteriormente como dizes, mas interiormente. Que Deus é a tua própria 

consciência - é o compenetrares-te que devemos ser bons, indulgentes, generosos com as faltas 

dos outros, que a verdade e a bondade devem ser a suprema consolação da nossa consciência - 

que não devemos ser interesseiros, fazendo bem por medo do inferno, mas que devemos nobre 

e desinteressadamente fazer o bem pelo bem. Tudo isto, minha Celeste, dá muita força e muita 

consolação. A grande religião é ter diante dos olhos o bem e o dever, e habituar a consciência 

a sentir-se mais nobre, mais satisfeita e feliz a cada vez que nós somos generosos, cada vez 

que nos sacrificamos mesmo por um mal que nos fazem ou por uma injustiça. Esta é a grande 

moral, a grande moral cristã porque Cristo não é um Deus mas é uma imensa alma que nos há-

de sempre alumiar. Pensa nisto, minha Celeste, e diz ao teu Jaime tudo o que a este respeito 

pensares, sim? Minha Celeste, vou-me deitar para amanhã me levantar cedo. Abençoa-me, 

sim? Amo-te muito, muito. Sou o teu Esposo, o teu Jaime. Minha Celeste, eu amo-te muito. 

Ainda te venho dar as boas noites. Amo-te muito, muito. Estou tão contente de te ter falado 

hoje. Sou o teu Jaime 

Bons dias, Celeste. Olha, levantei-me eram 7 horas e tenho estado a trabalhar até agora 

com o teu retrato ao pé de mim. 

Agora vou ver-te - depois volto a trabalhar. Quero amanhã entregar este trabalho. Esta 

noite falar-nos-emos? O dia está a fazer caretas. Estejas tu contentinha a pensar no teu Jaime, 

no nosso casamento, o teu Jaime, que te ama tanto, tanto, o teu Esposo que há-de ter por vida e 

por felicidade a paixão pela sua Esposa, pela sua Amante, pela sua Celeste. Sou o teu, o teu, só 

teu Jaime. 
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193   E4/58-5 (7) 

 

[Lisboa] 

[19 Junho 1871] 

 

Minha Celeste vim hoje tarde ver-te porque estive a trabalhar até muito tarde e depois 

senti-me muito fraco porque tinha almoçado muito cedo, e fui jantar antes de vir ver-te. Como 

passaste tu? Tens-te sentido fraquinha? Diz-me como estás. 

Pela manhã quando te vi assim de perto na janela da Adelaide [Cinatti] pareceste-me 

muito bem. Quanto dava eu, minha Celeste para poder estar um bocado ao pé de ti, minha 

Celeste! Olha minha Amiguinha, vou mandar-te esta carta e depois vou ouvir o Adolfo Coelho 

que fala hoje sobre Ensino. Amo-te muito. Hoje interrompi o meu trabalho para estar a pensar 

no nosso futuro e no nosso casamento. Perdi assim muito tempo, mas ganhei muita felicidade. 

Sou o teu Esposo, o teu Amante, o teu, só teu Jaime 
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194           E4/58-5 (9) 

 

[Lisboa] 

[26 Junho 1871] 

 

Minha Celeste o que ainda agora eu dizia é porque me tinham dito que o Governo 

mandara proibir as Conferências. Efectivamente assim foi. Nós protestamos por escrito e 

muita gente quis assinar o protesto connosco. Em seguida fomos levar aos jornais o sobredito 

protesto que amanhã verás no Jornal do Comércio onde estava o [Luís de Almeida e] 

Albuquerque que nos achou toda a razão e nos ofereceu o seu jornal. Aqui tens o que houve – 

vou ter com o [Salomão] Sáraga que ficou a cear no Jansen porque não tinha jantado. Depois 

vou para casa. Estejas sossegadinha e Amiga do teu Esposo, do teu Jaime 
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195          E4/58-5 (13) 

 

[Lisboa] 

[27 Junho 1871] 

 

Como estás? Como tens passado? 

 

Minha Celeste tenho-te escrito esta carta mas era já tarde e não ta mandei. Mando-ta 

amanhã. Depois disso encontrei o Aquiles [Cinatti], ia eu com o Antero [de Quental] ao 

Diário Popular. Já sabes o que houve. É muito tarde agora que te escrevo. Tenho estado a 

escrever uma carta ao Marquês de Ávila [e Bolama] para se imprimir num folheto. Cada um 

de nós escreve uma carta ao Marquês de Ávila, defendendo-nos e expondo as nossas razões e 

censurando-o pelo acto que praticou. Minha Celeste tu como estás? Não tens passado bem, já 

sei. Olha, minha Celeste, vê se te compenetras bem de que é impossível viver assim sempre, 

sempre aflita, sempre infeliz. Isto não pode ser, minha Celeste. E achas tu que eu devo ainda 

estar também contente e feliz? Não me deve custar muito o ver que tu que eu amo tanto, de 

quem eu sou, não fazes entrar este amor para nada na tua vida? Quantas vezes eu digo a mim 

mesmo: eu amo muito, muito a Celeste e provo-lho sempre com a mesma paixão e a mesma 

constância, pois bem a Celeste não há dia que se não declare infeliz. Depois achas que eu 

posso ter um momento qualquer de sangue frio, de serenidade sabendo que tu estás sempre 

aflita, triste, desgostosa, inquieta, que choras sempre que isso te cansa, te faz doer o peito. Oh! 

minha Celeste, tu bem vês que o teu Jaime não pode viver assim sossegado! Minha Celeste, 

pois que fez o Papá para tu, coitadinha, chorares hoje muito, muito, dizendo-me que ele não 

era teu Amigo? 

Minha Celeste, minha Esposa, minha Amante não sejas assim. Pois sim, tu tens 

motivos para te julgares infeliz! E depois concorda que há contrariedades, coisas 

simplesmente desagradáveis que o teu génio transforma em gravidez [sic], desgostos. Minha 

Celeste, tu não te zangas por nada disto que eu te digo. Ora diz-me: não achas tu bem natural 

que me custe muito ver-te aflita e que procurei evitar-te isso com os fracos meios que tenho ao 

meu alcance? 



 409 
 

Minha Celeste, o teu Jaime ama-te tanto, tanto! Olha, minha Celeste, o teu Jaime custa-

lhe tanto quando as suas palavras não têm influência sobre ti, quando te vejo sofrer e tenho de 

cruzar os braços sem poder fazer nada. Minha Celeste é muito tarde, vou-me deitar. Abençoa-

me, até amanhã. 

Sou o teu, muito teu Jaime 

Bons dias, minha Celeste, acabo de ver os jornais – estão todos indignados com o que 

o Governo nos fez. 

Minha Celeste, vou ver-te e depois almoçar que ainda não comi nada. 

Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 

Minha Celeste, o teu Jaime ama-te muito, muito. Sou o teu Jaime 
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196          E4/58-5 (10) 

 

[Lisboa] 

[Junho 1871] 

 

Minha Celeste, eu preciso agora por força ir a casa porque deve lá estar um advogado 

nosso amigo que vai falar comigo e com o Antero [de Quental] sobre este procedimento do 

Governo com respeito às Conferências, para nós sabermos bem o que a lei diz a este respeito. 

Se não sais e não vais ao Passeio com certeza fico em casa. Se porém tens alguma esperança 

de ires, diz-me porque eu logo te escrevo outra vez. 

Como tens passado hoje? E tens estado contente? 

Vês como o Papá é teu amigo? As festas que ele te fez! 

Minha Celeste o teu Jaime ama-te muito, muito, é deveras o teu Esposo, o teu Jaime 
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197          E4/58-5 (11) 

[Lisboa] 

[Junho 1871] 

 

Manda-me dizer como estás e como tens passado 

 

Minha Celeste, minha Esposa, tenho estado triste. Eu quase que contava hoje falar-te 

no Passeio. Não me parece que o convidarem-te tarde significasse pouca vontade de que tu 

fosses. Enfim tenho muita pena, muitas saudades tuas e gostava tanto de te poder falar hoje 

tendo lido as últimas páginas da tua carta de ontem para te ver muito Amiga, muito meiga, 

muito Amante do teu Jaime. O rapaz advogado que aqui esteve disse-nos que tínhamos toda a 

razão contra o Governo que tinha andado pessimamente e o mesmo disse um tio de Antero [de 

Quental] que lá esteve em casa e que é juiz em Lisboa. Minha Celeste, minha boa Amiguinha 

o teu Jaime ama-te tanto, tanto. Olha, minha Celeste, tu como tens passado hoje? Tens tido 

dores de estômago ou dores de cabeça? 

Minha Celeste, olha nós partimos de Lisboa num trem à tarde, trem que eu hei-de 

escolher antes para que tenha muito boas molas. Depois vou sentado e caminhando para a tua 

frente, enquanto que tu no omnibus para Colares vais de lado o que é muito mais para enjoar. 

Já se vê que o trem vai por nossa conta e que podemos parar e descansar onde muito bem nos 

parecer. É uma estrada magnífica por onde a toda a hora vamos perfeitamente. Antes de chegar 

ao Carvalhal passo pelo Turcifal e é claro que aí nos demoramos ainda que seja por minutos 

para eu te apresentar a Mamã e depois vamos para a nossa casa. Vê tu, minha Celeste, quando 

nós nos acharmos sós no nosso trem correndo pela estrada para já senhores dos nossos 

destinos, das nossas felicidades. Minha Celeste pensa, pensa que ventura a nossa, que prazer. 

Minha Esposa, nós em traje de viagem, a minha Celeste muito elegante, muito bonita. Olha, eu 

também hei-de estar vestido e arranjado como tu me descreves para te parecer bem. Depois as 

nossas malas, uma manta para te abafar e o meu gabão para eu te abafar os pés se tiveres frio 

neles. E nós abraçados sozinhos, muito amigos a falarmos na nossa vida, no nosso amor, nos 

nossos planos e a vermos as árvores passando dos lados e o ar do campo com o cheiro dos 

pinheiros que por ali há, e eu a dizer-te que te chegues à portinhola para respirares e eu a beijar 

as tuas mãos e a dizer-te muito, muito que te amo, que te adoro que sou deveras teu. Minha 
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Celeste, olha basta-me pensar muito feliz na nossa vida, para sentir no meu espírito assim um 

êxtase que é, ao mesmo tempo, um entusiasmo imenso e um grande enternecimento e uma 

imensa paixão que me faz vir lágrimas aos olhos, que me entontece a cabeça, o pensar num 

momento qualquer da nossa vida de casados, da jornada para o Carvalhal, nas nossas 

conversas de tudo, de tudo. Minha Celeste amo-te, amo-te, amo-te muito. Minha Esposa e tu 

como tens passado? Minha boa Amiga eu amo-te, eu amo-te tanto, tanto! Minha Celeste tu 

dizes ao teu Jaime que o amas muito, sim? 

Minha Celeste, olha amanhã tenho mesmo que fazer. Vou-me deitar. Se tu soubesses 

como esta manhã conversei com o teu Papá, tanto, tanto e gostei tanto de o ouvir. Ele não te 

disse nada? Minha Celeste, abençoa-me, amo-te muito. Sou bem deveras o teu Amante, o teu 

Esposo, o Jaime 

Bons dias, minha Celeste, vou ver-te. Sou o teu Esposo, o teu Jaime 

Tens passado bem? 
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198          E4/58-5 (16) 

 

[Lisboa] 

[Junho 1871] 

 

Minha Celeste tenho passado uma parte do dia a dormir porque dormi muito mal esta 

noite como sabes. Minha Celeste estou melhor da garganta e amanhã posso ver-te e falar-te à 

noite – e por favor não me digas que não, que te desobedeço tanto mais que estou bem já. 

Minha Celeste descansa, minha filha. Pois o que queres tu saber do processo se ainda se não 

deu porque o requerimento deve ser apresentado às Cortes e as Cortes ainda não começaram a 

trabalhar. Ora, minha Celeste vê tu, minha Esposa pois se nós ainda não fizemos nada como to 

hei-de eu dizer e contar! Minha Celeste isto liquida-se por poucos dias e não estejas assustada 

com as tais últimas consequências porque elas param neste processo que afinal se não fez 

porque eles não farão caso do nosso requerimento, e eu publicar o que devia ser a minha 

conferência sobre o socialismo como já te disse será um livro em que serenamente exponho as 

minhas ideias [...] 
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199         E4/58-5 (12) 

 

[Lisboa] 

[Junho 1871] 

 

Ainda se não fez nada. Eu e o Antero [de Quental] temos tido atenção de fazer a 

querela, mas ainda se não fez, por isso e porque tenho andado atrapalhado com o teu estado, to 

não disse ainda. Temos falado nisto e os jornais já o trazem porque temos ouvido falar nisto. 

Já vês que a última parte da tua carta cai diante desta declaração. 

Agora, enquanto ao previsto da querela todos os advogados que temos consultado 

dizem que o devemos fazer, que vamos ter um triunfo no tribunal que nos é muito 

conveniente. 

Tu percebes disto alguma coisa? O que é que te aflige, é a palavra querelas? 

Que sabes tu disto? Realmente é um terror que não tem o mínimo fundamento. 

Agora tu que se não fosses doente eras a maior das injustas e das ingratas, que razões 

tens para me falar agora sobretudo agora no nosso desamor? 

Olha, Celeste, respondes a todas as minhas lágrimas destes últimos dias, respondes a 

tudo o que tenhas pensado em ti, respondes à minha vida tão ligada às tuas penas, tão unida às 

tuas aflições, respondes duvidando do meu amor e acredita que terás feito uma acção bem má! 

Adeus Celeste e obrigado pela tua carta. Ama o teu Jaime 

Não quis ir ver-te antes de imediatamente responder à tua injusta carta. Ainda se não 

realizou o projecto, repito, e se mesmo como projecto to não disse mais cedo é perdoável 

porque bem sabes em que eu tenho podido pensar estes dias vendo-te assim. 

Teu sempre e para sempre teu Jaime 
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200          E4/59-2(42) 

 

[Lisboa] 

29 Junho [1871] 

 

Minha Celeste, minha Esposa é muito pouco dizer-te que te amo, que tenho por ti uma 

paixão. Minha, minha Celeste, olha o que mais me satisfaz onde parece que mais vai o meu 

pensamento que mais vai o que sinto é chamando-te muita vez minha, minha, minha Celeste, 

minha, minha, minha Companheira, minha Esposa, minha, minha Celeste. Que carta a tua. O 

final da tua carta! Olha, Celeste, eu saí e andei assim como viste pelo Largo de Quintela a 

colocar-me meio oculto nas portas para poder beijar a tua carta, para te poder mostrar a minha 

imensa felicidade por tu me amares assim porque me amas sim, minha Celeste, porque me 

amas muito e eu nem sei dizer-te a felicidade que eu sinto, a felicidade que eu tenho de que a 

minha Celeste me ame assim. Minha Celeste, minha Celeste, vem ajoelhar ao pé do teu Jaime, 

diz-me no teu amor que te humilhas diante de mim, beija sim beija muito as minhas mãos, 

minha Celeste, deixa-te estar assim ajoelhada porque olha, Celeste a felicidade de ver como tu 

me amas, a infinita felicidade do teu amor faz com que dos dois sou eu que te vejo ajoelhada 

aos meus pés, sou eu o que mais amo, o que mais admiração, o que mais culto [sic] o que mais 

respeito, o que mais adoração, o que mais paixão tenho por ti. É assim minha Amante, é assim 

beijando-me as minhas mãos, é assim meiga e terna comigo, é assim que tu és a minha 

Celeste, a minha Senhora soberana, a minha Senhora absoluta, a imagem que eu adoro e a 

mulher que eu amo, a divindade a que eu quisera rezar e a Amante que eu queria abraçar com 

a maior felicidade que pode haver no mundo, toda a minha vida sentindo sempre junto a mim, 

junto ao meu peito, junto ao bater do meu coração, o teu coração, a tua meiguice, a tua 

animação, a tua alma ou tu, tu minha Celeste, minha mulher que és minha e que és minha 

muito, muito minha. Amo-te, amo-te muito minha, diz-me, diz-me já que estás cega quando 

dizes que o meu amor é frio, diz-me que me pedes muito perdão, que foste muito injusta, diz-

me que nem olhavas para mim, nem sentias as minhas palavras nem lias as minhas cartas 

quando pensavas, diz-me Celeste que cumpres o teu dever porque o teu Jaime ama-te muito, 

porque tu o sentes ao ler esta carta, porque tu o vês sempre que te amo, que te amo muito, 

muito, muito. 
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Não há contradição nas minhas cartas, não minha Celeste. Quando eu disse que quem 

pensa e estuda vive só em Portugal, não quis dizer o que tu entendeste. Só no sentido de não 

ter ninguém, por exemplo, que leia e que aprecie o que escrevo. Quando muita gente tem as 

mesmas ideias ainda que fisicamente os corpos estejam a distância, essa gente vive junta pelas 

ideias, um escreve um livro que eu leio e eu escrevo outro, que esse lê e aqui estamos 

relacionados. Em Portugal é que não há isto. Tu mesma sabes isto porque já uma vez me 

disseste que eu devia escrever em francês. Ora era neste sentido que eu falava. Depois, minha 

Celeste, minha Esposa tu para mim és tudo mas olha, por isso mesmo, é que para mim há uma 

coisa sacratíssima: é a minha honra e o meu dever. No dia em que eu faltasse a isto seria 

indigno de ti, minha Celeste. A honra e o dever e a dignidade para mim e para ti são estes os 

termos elevados a que sempre, mas sempre devemos obedecer ambos. Esta é que é a grande 

moral. Estes é que são os Deuses da nossa religião. O cumprimento destas ideias é que põem 

na consciência a grande consolação para os males do mundo. Eu casado contigo, eu vivendo 

só para ti, eu teu, absolutamente teu, sou homem e como homem tenho alma; alma que te ama, 

que tem ideias e que tem sentimentos e que escreve, diz essas ideias, esses sentimentos, esses 

produtos dos seus instintos. Isto é o natural do homem que vive cheio de actividade, 

trabalhando e pensando sobre tudo o que rodeia, sobre tudo o que passa por ele e lhe toca na 

imaginação. Isto faz-se serenamente na medida do meu talento, isto sempre pensando em ti, 

isto sempre abençoado por ti, porque quanto mais ideias eu tiver, quanto melhor eu as expuser 

aos outros homens, tanto mais sinto que mereço o teu amor, tanto mais feliz e orgulhoso te 

estendo os braços para que tu me abraces no fim do meu dia de trabalho. Não é verdade 

também que tu mais me amas, que tu mais toda, como dizes, és de mim quanto maior, quanto 

mais forte, quanto mais notável eu for? Não é verdade que a minha Celeste sente bem quando 

aumenta o espírito do seu Jaime, aumenta uma riqueza que é dela? Aqui tens, pois, como 

havemos de viver. Eu exponho serenamente o que a minha alma me disser e compreende 

como tudo isto me não distrai do amor que te tenho, como tudo isto é resultado do meu amor e 

o aumenta em nós. Podem porém, como agora atacar-me pelas minhas ideias e eu defendo-as. 

Pode-me isto dar mal, mas não sou eu o culpado, é quem me ataca. Eu fiz o meu dever. Ora é 

claro, minha Celeste, que toda a gente neste mundo está exposta ao mal e à desgraça. A minha 

Celeste, a minha Esposa, a minha inseparável companheira é que nunca me deve abandonar 

com o seu amor constante, cada vez maior que me consola e com a sua voz que me anima e 
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que me diga sempre “Meu Jaime nós somos bons porque cumprimos o nosso dever – nós 

seremos felizes.” Minha Celeste, minha Esposa, a tua alma há-de sentir o que te digo nesta 

carta – e sobretudo que te amo, que te amo, olha como não há amor neste mundo que seja 

como o meu. Eu amo-te profundamente, minha Celeste, amo-te com tudo o que faço porque 

todas as minhas acções são ditadas pelo teu amor e é para esse amor que eu quero ser digno. 

Minha Celeste amo-te, minha Mulher vem, vem beijar as mãos do teu Jaime, vem para junto 

do teu Esposo, vem aqui para que eu te abrace, que eu sinta um momento que pode o mundo 

todo passar em volta de nós, até todo ele atacar-me sem que possa separar-nos, sem que possa 

roubar-nos a felicidade. Minha Celeste, o teu Jaime ama-te muito, muito. 

Olha, é a noite de S. Pedro, estou sentindo músicas, alegrias pela cidade. Mas juro que 

ninguém aí está mais feliz do que eu que posso ler estas 4 páginas da tua carta de hoje à noite, 

que posso dizer que me amas e que posso sentir que tenho corpo e alma pequeno para a minha 

paixão, pelo meu amor, minha Celeste, minha Celeste, minha Amante. 

Minha Celeste, também eu chorei relendo a tua carta, essa em que tanto me dizes que 

me amas. Minha Esposa, sou teu. Minha Celeste, abraça-me, vou-me deitar. Sou deveras e 

para sempre como se não pode ser mais teu Esposo, teu Jaime. 

Minha Celeste, bons dias, vou ver-te. Sou o teu Jaime  

Minha Celeste, estive agora horas a conversar com o Pai Cinatti no Jansen, por isso te 

escrevo tarde. Como estás? Amo-te tanto, tanto. Irás hoje ao Passeio? Sou o teu Jaime. 
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201          E4/58-5 (18) 

 

[Lisboa] 

6 de Julho de 1871 

 

Como está a Mariquinha? Como estás tu? 

 

Andei pela Baixa à tua procura porque quando passei vindo de casa para casa da 

Adelaide [Cinatti] ainda tu lá não estavas, creio. Não te encontrei. Já ao começo quase da noite 

voltei ao Largo de Quintela, e continuando a ver a tua janela fechada fui ver se estarias em 

casa da Adelaide e também te não vi. Esqueci-me ontem ou esta manhã de te dizer uma coisa 

que como vais ver não podia dizer-te mais cedo porque também foi ontem que se passou. O 

[Manuel] Pinheiro Chagas escreveu num Folhetim que os Precursores do Socialismo eram os 

ladrões e os larápios e os picpockets. Ora isto quando eu e o Antero [de Quental] nos damos a 

toda a gente por socialistas, quando eu anunciei que ia falar sobre o socialismo era realmente 

esquisito. Eu e o Antero estávamos bem persuadidos que ele não tivera intenção de nos 

ofender, mas o que pensaria o público? Pedimos ao [Salomão] Sáraga e ao [Eça de] Queirós 

que o procurassem e que lhe expusessem as dúvidas em que estávamos a respeito do folhetim. 

Foram lá ontem e ele prontamente escreveu a declaração que vem hoje nos jornais e que se 

não leste e queres ler amanhã te mando. Olha, minha Celeste, és injusta em pareceres acusar-

me de só em Outubro se poder fazer o arrendamento do Carvalhal. 

Eu desejava tanto, tanto ver-te pelo menos sossegada e contente! Ando tão triste e 

custa-me tanto ver-te enfrenesiada e infeliz! Como tens tu passado? 

Vou mandar-te esta carta e vou para casa trabalhar na carta ao Ávila [e Bolama] que 

acabo hoje, verei provas do relatório que devem ter-me mandado da Imprensa, escrever a 

minha conferência sobre Socialismo e traduzir para o meu editor. 

Se fosse atendido pedia-te que estivesses sossegada e contente! 

Amo-te muito, muito. Sou o teu Jaime 
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202          E4/58-5 (15) 

 

[Lisboa] 

[Julho 1871] 

 

Cheguei a casa. Li a tua carta e uma carta do António [Batalha Reis] e recebi do 

António e do Antero [de Quental] dois Jornais do Comércio. Não tenho que te responder. É 

certo que falei ao [João de Andrade] Corvo nos consulados. Na própria carta ao Marquês de 

Ávila [e Bolama] eu declarava que por modo nenhum considerava que tinha perdido o meu 

direito ao consulado. Dar-me um consulado não é fazer-me um favor como diz o Jornal do 

Comércio é obedecer à lei que manda que quem fez o concurso que eu fiz deve ser provido no 

lugar. Pedi-lo é pedir que se cumpra a lei, nada mais. A minha Celeste, a minha Noiva, a 

minha Amante que declarava que está envergonhada por mim, que não sabe o que há-de 

responder em minha defesa, que não sabe em vez de chorar como se realmente tivesse feito 

uma má acção, responder a toda a gente: o que ele fez foi por força digno e o que devia ser – a 

essa não tenho nada que dizer. 

Quando me atacam sei-me sempre defender! 

A tua carta tirou-me toda a cabeça para escrever a resposta – amanhã o farei – deves lê-

la no Jornal do Comércio. Adeus, Celeste. 

Vejo o modo porque te encontras ao meu lado, tu minha mulher, quando me atacam. 

Adeus, teu Jaime 

6ª Feira 

Olha, Celeste, é sina minha que eu receba uma carta tua que me fazia bem feliz se – há 

sempre um se – se outra anterior me não tivesse posto a alma em estado de não poder alegrar-

me. Que carta esta hoje. Mas que carta a de ontem. 

Oh! Meu Deus tu pedes perdão de teres dito coisas que ferem bastante, e que se gravam 

bem fundo. Sossega, não há nada que te deva dar cuidado. O que me dizem no Jornal do 

Comércio responde-se em duas palavras. Sossega não te aflijas. Adeus Celeste. Sou o teu 

Jaime 
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203          E4/60-1 (7) 

 

[Lisboa] 

[1871] 

 

Minha Celeste. Disseste-me agora que ias ao Passeio e fiquei tão contente, e tu estás 

sorrindo para o teu Jaime e batendo as mãos. Que contente estou. Como me disseste que te 

querias pentear vim-me embora. Não te posso agora continuar a ver mais, estou no Grémio a 

escrever-te. Quando para cá vinha encontrei a tua Mana Beatriz que ia com o Augusto [Gardé] 

e o Ferreirinha para a Estrela ver o leão. Olha, Celeste, encontrei agora aqui em cima desta 

mesa aonde te escrevo a História de S. Paulo de Ernest Renan. Este Renan é hoje um dos mais 

notáveis sábios e escritores. Empreendeu uma História das origens do cristianismo. O 1º 

volume foi a Vida de Jesus e o 2º Os Apóstolos e este 3º é a História de S. Paulo. Já vais ver 

para que te digo isto tudo. No 1º volume apresenta ele Jesus tal como o encontrou nos 

documentos históricos provado. Isto é como um grande homem, um admirável espírito, uma 

natureza sensível e nervosa. Viajou, foi à terra de Jerusalém, estudou imenso e por fim como 

pôs de parte tudo que não via provado por documentos e livros, isto é, o ser filho de Deus e os 

milagres – teria uma guerra de morte. Eu vi o que disseram contra ele e sei que não provaram 

nada e que nunca fizeram senão insultarem-no que [é] o que fazem sempre os fanáticos e os 

Padres quando não têm argumentos. Esta guerra trouxe-lhe muitos desgostos, como é fácil de 

imaginar. É casado com uma Senhora muito inteligente, virtuosa a instruída e dizem que 

também muito formosa e agradável que o [Salomão] Sáraga conheceu em Paris quando lá foi 

visitar o marido. Esta Senhora é irmã dum célebre pintor chamado Ary Scheffer. Pois bem, em 

todas as viagens perigosas através dos lugares Santos e da Síria e da Grécia, ela acompanhou 

sempre o marido – Ele ofereceu-lhe este volume da Vida de S. Paulo com uma carta que eu 

vou copiar aqui porque quero que tu a leias – vai junta a esta carta. Como eu pensei em ti, tão 

bonita, tão inteligente, tão própria para compreender todos os trabalhos e todas as ambições e 

toda a aspiração duma alma, como eu pensei em ti, ao ler esta carta, ao ver esta companheira 

sempre ao lado do seu Esposo, do seu Amante, através de todos os perigos a trabalhar! Senti 

bem pena de não valer um Renan para que a minha Celeste pudesse ser a companheira e a 

inspiradora de uma obra de tanta glória como a que Renan empreendeu! Sempre a sombra da 
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felicidade e do amor da companheira da sua vida. Como eu desejaria poder um dia, na folha de 

uma obra, escrever uma carta assim A Celeste Cinatti. Olha e ela era irmã de um grande pintor 

e tu és filha dum grande pintor. Só o meu desgosto todo é que eu sou um insignificante e 

Renan um grande espírito. Peço-te que leias com atenção o período seguinte: - “pas plus dans 

nos voyages que dans la libre poursuite du vraie, tu ne m’a dit: Arrête toi!» - hem? Aquela 

mulher compreendeu que o que dizia o seu Esposo, o seu Amigo, tudo era a verdade – e 

quando ele escrevia um livro em que negava a divindade da Jesus conservando-lhe todavia a 

sua grandeza e a sua majestosa e magnífica figura, ela não lhe disse “Arrête toi!” – Minha 

Celeste, minha Amiguinha eu amo-te tanto, tanto, minha Esposa. 

Quando poderemos nós viajar – ambos falando dos meus projectos, dos meus estudos, 

dizendo um ao outro as nossas observações dizendo e sentindo ambos as paisagens, as velhas 

cenas de todos países! Minha Companheira, minha Celeste – olha que eu quero que tu digas 

sem rebuço ao teu Jaime esses pensamentos, essas ideia que dantes te faziam chorar e que 

agora te assaltam de novo o espírito. Isso que tu chamas pensar que dito [sic] parece como que 

te chamasses doida – O Jaime não te chama doida – quer ouvir a sua Celeste, saber tudo, tudo 

que ela pensa para depois lhe explicar isso tudo, provando-lhe claramente os pontos em que 

ela se enganou e em que ela tem razão. Sobretudo quero que me digas o que tu farias se não 

temesses o inferno, porque já muitas vezes me tens dito isto. Pois que pode haver de mau, tão 

atractivo todavia, que tu farias senão fosse o medo do inferno? Diz, diz tudo ao teu Jaime, 

Celeste, conta ao teu Esposo tudo, tudo que te passa no teu espírito, tudo que, ao pensar, te faz 

chorar, tudo que apesar do meu amor te fez dizer que nunca hás-de ser completamente feliz 

sem inquietações. Pois que te inquieta? Vais dizer, vais dizer ao teu Jaime e o Jaime vai 

conversar muito com a sua Celeste sobre isto. Quem sabe se eu concordarei plenamente com 

tudo [o] que tu pensas, quem sabe se eu te esclarecerei que tu te não aflijas e que vejas que os 

motivos de pesar para ti eram fantasmas criados pela tua imaginação. Minha Celeste, 

Amiguinha pensa no teu Jaime, ama-o, sê muito feliz – vou hoje falar-te, sim? E tu estás muito 

minha Amiguinha, sim, Celeste? Vais estar muito, muito Amiga do teu Jaime, não é verdade? 

– Minha Celeste, meu Anjo, minha Esposa, minha querida Menina, eu adoro-te, meu Anjo, 

meu Jaime [sic], minha Amiguinha, eu amo-te muito, muito, Santinha, como eu amo a minha 

Menina – tu hoje jantas mais cedo e vais para o Passeio também mais cedo? Vou mandar-te 
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esta carta. Vais ser muito, muito amiguinha do teu Jaime, sim? teu Esposo, teu para sempre, 

teu Jaime 
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204          E4/58-5 (19) 

 

[Lisboa]  

[Agosto 1871] 

 

Minha Celeste, o teu Jaime tem passado umas horas muito enfrenesiado. Imagina que o 

Ramalho [Ortigão] me convida para jantar e quer por força que eu vá com ele. Fui – 

apresentou-me à Senhora, e jantei com eles, mas o jantar começou muito tarde e acabou 

tardíssimo e por causa de tudo isto quase te não vi. Querendo vir ver-te sem querer sair no 

meio do jantar, o que era esquisito, fiquei enfrenesiadíssimo. 

Minha Celeste, tenho muitas, muitas saudades tuas. Apresentou-se na Câmara o meu 

requerimento e o do Antero [de Quental]. O Luís de Campos quando o apresentou censurou o 

governo pelo que fez com respeito às Conferências Democráticas. O Ávila [e Bolama] falou 

em seguida, desesperado, houve um berreiro imenso pró e contra. Do requerimento não sei o 

que farão, provavelmente pedra em cima e não falam mais em tal. Agora o Luís de Campos e o 

José Dias Ferreira é que prometeram atacar um dia destes o ministro e já o preveniram para 

isso para ele se preparar. Minha Celeste, o teu Jaime ama-te tanto, tanto! Minha boa Amiga eu 

tenho tantas saudades tuas! Minha Celeste se fosse verdade que nos encontrássemos hoje! A 

noite está quente e era tão bom que fosses ao Passeio! 

Amo-te tanto, tanto. 

Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 
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205           E4/58-8 (1) 

 

[Turcifal] 

Quinta feira Agosto? [1871] 

 

Minha Celeste, eu aqui estou no Turcifal. Quando se está triste e cheio de saudades e 

se chega de noite a um sítio como este, silencioso, duma quietação que a quem vem de Lisboa 

parece o túmulo, produz assim um abatimento, uma verdadeira tristeza desanimadora, uma 

vontade irresistível de chorar. A Mamã e o Papá receberam-me com frieza, bem, mas com uma 

certa frieza e disseram-me que quase me não esperavam já. Só a Mamã é que estava em casa, o 

Papá tinha ido às Lapas, à Quinta do Marquês de Penalva passar o dia. Minha Celeste, venho 

agora para o meu quarto falar-te, dizer-te as minhas saudades, falar-te do meu [sic] falar do 

nosso casamento, agora que eu estou tão próximo de lugares onde se devem passar os 

primeiros tempos dele. Já me disseram que as estantes, os caixotes de livros e o mais que veio 

de Lisboa já está no Carvalhal, na nossa casa. Minha Celeste, amanhã já se pode lá ir. Minha 

Celeste, este é um Paraíso, sim, este sossego é a felicidade, ou uma grande condição dela, 

amar viver só desse amor e para eu amar assim neste isolamento sem que ninguém nos 

perturbe, nos oiça ou quase nos veja e entregar-nos nós todos a um amor, e viver só e pensar 

só na felicidade de nos pertencermos, de nos amarmos, de vivermos um para o outro. Mas isto 

sem a minha Esposa é tão triste. 

Minha Celeste, tu receberias já uma carta que te escrevi ao sair de Lisboa? E ficaste 

contente de ter ainda notícias do teu Jaime? De caminho não pude escrever-te porque a 

diligência passou em sítios onde não havia correio. Amanhã vais estar sem carta minha porque 

eu cheguei aqui a horas a que já se não podia escrever pelo correio. Minha Celeste, tu 

escreverias ao teu Jaime ainda que fosse pouco, ou ficarei amanhã sem carta. Minha Celeste, 

eu amo-te tanto! Já esta tarde nos não vimos quando à tardinha ia a anoitecer, pensei tanto, 

tanto na janela do Grémio, no Largo de Quintela, nessas horas tão felizes em que eu te via e 

em que eu te deixava com saudades, mas alegre porque te tornava a ver no dia seguinte, ou às 

vezes mesmo te falava nessa noite. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, tanto! Há cá 

rouxinóis, estou a escrever-te e a ouvi-los e a pensar em ti. Como tu gostarias se aqui 

estivesses, Celeste. Olha, nós de trás daquelas árvores, juntos com as nossas mãos apertadas a 
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ouvirmos aqueles rouxinóis e a falarmos no nosso amor, minha Celeste, minha Esposa, minha 

Amiguinha, minha Mulher, eu amo-te tanto, tanto, tanto. Minha Celeste, minha boa Amiga, o 

teu Jaime ama-te tanto, tanto, tanto. Estou triste, sim, minha Celeste. E nós fomos felizes, vês? 

Ainda hoje nos falamos. Tanta vontade eu tive de te beijar a tua mão quando me despedi de ti, 

minha Celeste, tanta, tanta, mas andava gente pelo Largo e toda a minha pena, minha Celeste, 

é ter-te deixado, ter-me despedido de ti e não te ter beijado a mão, minha Mulher, minha 

Amante, minha Esposa – eu amo-te tanto, tanto, tanto. Fui um parvo porque rapidamente 

tinha-te beijado a tua mão e tinha ficado tão feliz, tão feliz. A minha Celeste, a minha Celeste 

que estava tão bonita com o seu vestido novo. Olha, sabes? Não faças [...] isto, tolice minha, 

mas verdade, verdade sentia vontade de te pedir que não andasses com o fato novo enquanto 

eu estou por cá – fica-te tão bem, tão bem, estás tão bonita! Minha Celeste, diz-me, nas tuas 

cartas, muitas vezes, que me amas, que és a minha Celeste. 

6ª feira 

Bons dias, minha Celeste. Levantei-me e fui almoçar porque acordei tarde e 

chamaram-me. Os Senhores meus Pais estão assim frios comigo e reservados – o não me 

falarem em nada que diga respeito à Conferências e ao que se tem passado nas Cortes, indica-

me que além da minha demora, isso também é motivo de estarem zangados. Não, minha 

Celeste, não és tu por ser mulher que te assustas a meu respeito com perigos que não existem. 

É natural também que com a minha Mãe suceda o mesmo e o meu Pai, em geral as pessoas 

que me querem é que exageram tudo o que me diz respeito. Aqui tens tu o que é. Venho 

escrever-te e vou agora ver o teu cedro e os sítios da Quinta onde tenho pensado já tanto em ti 

com tantas saudades. Minha Amiga, faz a diligência para seres justa comigo, sim? Mas vê bem 

que quero que me digas tudo, tudo que sentires, que te aconteceu, seja bom, seja mau e quero 

que desafogues com o teu Jaime. Olha, Celeste, e vai para Pedrouços com a Beatriz [Cinatti], 

sim? Não tive carta tua. Tenho amanhã. Vai-me custar passar assim um dia inteiro sem 

notícias tuas, mas amanhã vou ter uma carta tua muito bonita, não é verdade? Minha Celeste, 

amo-te muito, muito, sou deveras o teu Esposo, o teu Amante, o teu Jaime. Até já. 

Venho escrever-te, minha Celeste, mando-te o que escrevi a lápis na Quinta e mando 

folhas e flores que eu apanhei para ti. Vou responder à tua carta, vou sim, minha Celeste, 

conversar muito contigo, com a minha Esposa, minha boa Amiguinha, eu amo-te tanto e sou 

tão feliz quando estou assim a conversar contigo, a forcejar dizer-te tudo o que penso, tudo o 
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que sinto, a fazer bem com que a minha alma passe para a tua como que já os meus 

pensamentos te pertençam bem. Vou conversar muito contigo, mas não me parece, como 

dizes, que eu tenha ultimamente deixado de responder a muitas coisas das tuas cartas. Olha, 

Celeste, eu explico melhor o pensamento da minha carta no que te disse a respeito da Maria do 

Céu. A análise destas coisas, da maneira de pensar, de sentir, de diferentes maneiras por que a 

gente se sente em face das coisas, é muito delicada, muito subtil, às vezes funde-se numa 

distinção muito pouco perceptível, mas quase invisível qualidade do nosso espírito, por tudo 

isto é difícil de explicar e eu não contei bem o caso. Quando a gente sente uma certa 

impressão, um certo modo de pensar e vai saber-lhe os motivos, os fundamentos no seu 

espírito é que vê as finíssimas e quase imperceptíveis nuances que caracterizam esses motivos. 

Ora vamos a ver se eu me explico. Para mim há uma grande impressão de beleza e da beleza 

em tudo, da beleza na música, da beleza nas linhas e nos efeitos da arquitectura, da beleza na 

pintura, da beleza na forma humana e, por consequência, da beleza numa mulher. É um 

sentimento artístico que todas as almas que não são, por assim dizer, aleijadas, têm. Ora, mas 

este sentimento é um sentimento absoluto a tal ponto que o menor defeito o destrói – a menor 

incorrecção choca o meu sentimento a um ponto tal que toda a beleza que, de resto, a par dessa 

incorrecção possa existir me desaparece. O que quer isto dizer? Quer dizer que um quadro 

feito por um pintor onde se pintam mulheres ou estátuas me produzem uma grande admiração, 

me acordam o sentimento do belo e que uma mulher, seja ela formosíssima, me não produz 

esse sentimento senão num momento rapidíssimo. Sou capaz de passar horas diante dum 

quadro ou duma estátua, e não posso pensar uma hora numa mulher que apenas em mim 

produza a impressão artística da beleza. Por isso, para mim, o ser bela uma mulher, bela como 

forma, como que me produz muito menos sensação que um quadro ou que uma estátua. 

Depois, a sensibilidade prejudica muito para esta impressão do belo de que te falo – a mulher 

num pintor ou num escultor apresenta uma mulher imobilizada numa expressão ou numa 

posição em que tem beleza e eu admiro a mulher nesse momento de beleza. Mas quando viva, 

já o meu sentimento artístico se perturba e se desgoverna, por assim dizer. Vejo uma série de 

expressões, umas belas, outras vulgares, outras comuns, outras, às vezes, mesmo pouco belas, 

enfim vejo um ente imperfeito, cheio de qualidades e de defeitos que me ferem ainda mesmo 

que eu os não possa apontar. 
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Ora se eu me fiz perceber, aqui estão as razões porque para mim a mulher, como por 

assim dizer, objecto de arte me não merece senão passageira admiração, admiração que 

todavia é em mim muito forte diante de uma estátua ou de um quadro. A impressão que me 

pode fazer uma mulher, a impressão que tu me fazes, minha Celeste, provém de que entre a 

tua beleza e a minha alma há alguma coisa através da qual eu te vejo: é o meu amor. Que [...], 

que eu encontro sempre que te vejo é que te faz tudo para mim. A tua beleza, a tua formosura, 

as tuas graças, tudo em ti me impressiona e me apaixona porque te amo. Estou em dizer-te que 

os teus próprios desejos eu amo. Eu não posso contemplar-te friamente, analisar-te como um 

artista a uma estranha. Eu não posso comparar-te porque são duas sensações muito diferentes e 

aqui é que me não fiz entender da outra vez. Imagina que eu deva comparar os teus olhos aos 

olhos formosíssimos ou antes perfeitíssimos duma outra mulher que eu não amasse. A gente 

olha para as coisas, recebe impressões e o que compara são essas impressões. Os olhos da tal 

mulher faziam-me a impressão de uns grandes olhos cheios de luz que produziam a impressão 

de serem perfeitos, no tamanho, na cor, na expressão, e eu admirava esses olhos. Mas os teus 

faziam-me a impressão de serem uns lindos olhos, cujo tamanho, cujo brilho, cuja cor, cuja 

impressão me não produzia só admiração, mas amor, mas paixão, mas não sei que felicidade 

profunda, íntima, uma perturbação que eu não sei mesmo definir e analisar nos seus 

elementos. Para se compararem duas coisas deste género, é preciso que uma produza a 

admiração num certo grau e a outra a admiração num outro grau maior ou menor. Estas duas 

admirações, estes dois sentimentos da mesma espécie embora de gradações diferentes é que se 

comparam. Depois, minha Celeste, isto da impressão da beleza, da formosura é muito difícil 

de separar da simpatia, do afecto que nos produz. A gente gosta duma coisa e acha-a muito 

bela pela beleza e por mil coisas que se juntam a essa beleza – espécie de reflexo de qualidade 

da alma que se lêem no rosto da pessoa, na voz, nas trinta pequenas coisas que se sentem mas 

quase nem se vêem distintamente, nem se podem mencionar uma por uma. Eu amo-te. Para 

mim, as tuas qualidades são essas qualidades e mais o amor com que eu as vejo. Não posso 

compara-las com as que eu vejo sem esta profunda e especial simpatia a que se chama amor. 

Tu vês-me falar levemente de mulheres bonitas e não falas nisso senão acidentalmente. É 

porque eu não amo essas mulheres e como beleza artística prefiro contemplar a Vénus do Milo 

ou a Vénus de Cánova e a Virgem de Murillo ou a Margarida de Ary Scheffer, mesmo nas 

fotografias. Aqui tens porque me causa uma desagradabilíssima sensação cada vez que ouço o 
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tom de voz com que tu falas da beleza de algum homem. E porque no tom da tua voz há algo 

mais do que admiração artística da beleza e tu preocupaste imenso, discutes, reparas, analisas, 

pensas nisso, e dantes escrevias listas dos homens bonitos do teu conhecimento. Tudo isto que 

me é particularmente desagradável vai fazer agora que o escrevi pensar nisso, com que eu não 

possa hoje escrever muito e com que passe hoje o resto do dia bem desagradável. Perdoa-me, 

Celeste, mas eu não posso resistir aos pensamentos e às recordações que num momento se 

estabelecem no meu pensamento. Eu disse-te noutro dia que o que mais me custava eram as 

coisas que em ti havia que até certo ponto esfriavam e separavam. Esta é a primeira delas. 

Aquele tom de voz ... e não é por judiaria. Não mo digas, por amor de Deus! Porque era um 

desgosto para mim não te acreditar. Em ti é isso espontâneo. 

Eu amo-te muito, Celeste, perdoa-me, eu não quero que esta carta te vá entristecer. Eu 

é que sou um infeliz que não posso deixar de pensar constantemente em coisas que tanto me 

afligem. Tu nem sabes se te amo, tu nem sabes se sou teu, tu nem sabes se vivo para ti e de ti e 

para o teu amor e do teu amor. Amo-te, amo-te muito e tenho bastantes saudades tuas. Adeus, 

Celeste, eu amo-te muito, muito. Perdoa-me que eu pensava coisas que talvez te entristeçam e 

ama-me e escreve-me e sejas bem minha e pensa no teu Jaime. 

Vou deitar esta carta no correio. Até logo. Sou teu, teu deveras. Amo-te muito, tu bem 

o sabes, amo-te muito, muito. Sou o teu Esposo, o teu Amante, o teu Jaime. Conversemos, 

Celeste, conversemos sempre, falemos francamente do que sentimos e pensamos, mas não 

ralhemos nunca, não? Não ralhemos nunca. Eu tenho tantas, tantas saudades tuas. Tantas, 

Celeste e vou ficar tão triste até ter amanhã a tua carta. Amo-te, amo-te muito, muito. Sou o 

teu Esposo, o teu Amante, o teu, só teu, teu Jaime. 
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206           E4/59-7 (2) 

 

[Praia de Santa Cruz] 

3ª feira [Setembro 1871] 

 

Minha Celeste, já tive a tua carta. Minha Celeste, que feliz eu li tudo que tu dizes de 

quando formos Noivos! – Minha Celeste então tu embirras com a Família Belford por causa da 

filha? É uma rapariga pálida porque é muito nervosa e muito fraca e simpática porque é muito 

triste e tem um ar de bondade. É simpática porque faz dó a quem a vê por parecer muito 

doente e triste. Mas a grande má da minha Celeste, a estas horas já imagina não sei o quê. – 

Minha Celeste lê o que a respeito de ciúmes de ti para mim eu te digo em uma das minhas 

últimas cartas. Lê isso todas as vezes que te aparecer algum sintoma dessa doença. Minha 

Celeste, foste sim muito exagerada como és sempre que empreendes no meu elogio, e eu vejo 

sempre a imensa vaidade com que eu digo que tens a meu respeito, quer dizer a respeito dos 

meus dotes de inteligência imensas ilusões. Minha Celeste, minha Esposa, eu amo-te tanto, 

tanto – Ora! Em terra de cegos quem tem vista num olho é rei. Imagina tu que horror a vista 

que eu tive de Sta. Cruz! Também era um esboço para se guiar o pintor que é um pintor 

horroroso. Hei-de mandar-te a ti uma vista de Sta. Cruz, mas só para tu fazeres uma ideia 

aproximada um pouco (imensamente pouco, é certo) da casa e do sítio onde eu moro. Minha 

Celeste eu amo-te tanto, tanto e tenho tantas saudades tuas! Tenho 18 banhos, minha Celeste, 

e sinto-me forte e novo. Minha Celeste, minha Esposa, o teu Jaime ama-te tanto, tanto mesmo 

tanto. Minha Celeste, minha boa Amiguinha, o teu Jaime é teu, teu muito teu. 
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207           E4/60-3 (1) 

 

[Praia de Santa Cruz para Pedrouços] 

5ª feira 15? [Setembro 1871] 

 

Minha Celeste, minha Esposa, venho escrever-te. Janto hoje com os dois rapazes 

Belford, um outro filho de lavrador aqui do pé de Torres chamado Joaquim Gomes, um outro 

chamado António Coutinho Costa e um farmacêutico de Torres chamado Figueira – o centro 

do jantar e o pretexto dele é um peru que eu comprei, há pato e vários acepipes que cada um 

trouxe. Eu fiz já uma linda salada de batatas. Minha Celeste, o teu Jaime estava a preparar a 

salada há bocado e a pensar quando nós formos casados, os passeios que havemos de fazer 

com os competentes jantares – nas vilas, nalgumas praias bonitas, nalgum bonito ponto de 

vista. Minha Celeste, o teu Jaime ama-te tanto, tanto! Minha Esposa, olha tu foste para 

Pedrouços, sim? Aí em Lisboa enfrenisas-te mais e eu não quero. O dia nem por isso tem 

estado hoje muito bonito. Então porque riste tu de eu dizer que a família Belford, porque 

costumava viver em Lisboa, era aquela com quem mais eu podia tratar? É que tu não imaginas 

qual é o carácter desta gente cá de fora, da gente propriamente de terra e que vive sempre aqui. 

Não calculas que intrigas que se estão constantemente forjando, e que calúnias contra o 

carácter, contra a reputação de toda a gente que constantemente esta gente está inventando. 

Depois uma gente desconfiadíssima, sempre a imaginar que se estão a dizer coisas para 

mangar, para desfrutar, dizendo sempre muito mal dos ausentes e, por consequência, de mim e 

dos outros quando voltamos costas. Por isso aqui todas as famílias estão mal umas com as 

outras e não procuram senão desacreditar-se e não há convivência nenhuma. 

Ora aqui tens tu o que sucede [...] em Lisboa ou em gente com a educação dos hábitos 

de Lisboa. Minha Celeste, fui agora encher umas garrafas de vinho para o jantar. 

Minha Celeste, o teu Jaime esteve agora a olhar para o mar, está tão bonito, tão bonito, 

dum verde ao longe tão bonito e ao pé dum azul tão profundo. Minha Celeste, amo-te tanto, 

tanto, tanto. Sou tanto teu! Minha Celeste, minha Amiguinha, eu amo-te tanto. Como estarás 

tu? 

Minha Celeste, boas noites, como estás? Acabamos de jantar à noite. O farmacêutico 

foi há bocado para casa, agarrando-se pelas paredes, sem querer que ninguém o conduzisse, 
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mas muito mal das pernas e da cabeça. Um outro que se nos apegou, um rapaz advogado de 

Torre, o Dr. Fevereiro foi jogar o voltarete para uma casa aqui próxima, eu fui vê-lo pela 

janela da casa que é baixa e ri-me porque ele estava a jogar e a cabecear, não imaginas. Mais 

ou menos, todos ficaram esquisitos, menos o teu Jaime que está de perfeita saúde como tu, de 

resto, calculas. Minha Celeste, falemos de nós. Tenho hoje andado na maneira [sic] de ir a 

Lisboa breve – já saí daí há tanto tempo! Tenho tantas saudades tuas, tantas! Minha Celeste, 

vou sim, vou ver-te muito breve! Então eu quero ver a minha Menina mais gorda do que a 

deixei e mais forte. Lembrou-te dos remédios quando agora foste para Pedrouços? Vê que o 

teu Jaime to pediu e tu o prometeste. Minha Celeste, trata com muito cuidado da tua saúde, 

sim? Diz-me, tu tiveste ocasião de falar ao Abel [Maria Dias Jordão]? Quando ele lá for para o 

Demétrio ou para a Ester. Minha Celeste, o teu Jaime tem tantas saudades tuas! Aprendi a 

fazer na guitarra, um acompanhamento lindo, tão triste, tão cheio de saudade! Minha Celeste, 

minha companheira, escreve umas cartas bonitas, sim? 
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208           E4/60-3 (3) 

 

[Praia de Santa Cruz para Pedrouços] 

16.9.1871 [carimbo/correio] 

 

Minha Celeste, então o Sassetti está assim? E foi abuso de bebidas alcoólicas? Mas ele 

bebe assim a ponto de estar à morte? Minha Celeste, volta quanto antes para Pedrouços, tu aí 

afligiste e perdes tudo que tens ganho nas praias. Minha Celeste, passo agora muitos bocados a 

estudar guitarra, deitado ao pé da minha janela, defronte do mar. A guitarra tem uns sons tão 

tristes, uns tons tão bonitos. Minha Celeste, minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto! Minha boa 

Amiga, o teu Jaime tem tantas saudades tuas! Sabes agora cá as noites e as manhãs são de 

chuva. Chove imenso e fica uma parte do dia muito triste, enevoado. Estive agora a passear na 

riba e a ver o pôr do sol, deitado sobre o meu gabão. Que pena que tu aqui não estejas. 

Havemos de vir aqui ambos. Ver assim estas transparências, estas transformações das nuvens, 

estes reflexos de luz, ver tudo isto, esta imensidade de água em que a luz desmaia e em que os 

tons escurecem, ver tudo isto, sentir tanto, tanto de saudades, de cismas tão vagas e ter-te aqui 

ao pé de mim, a ver-te a olhar para mim. Minha Celeste, que imensa felicidade pode haver 

neste mundo. Minha Celeste, o teu Jaime chorou agora, sabes? Vou para casa, era já quase 

noite. Sentei-me à minha janela a tocar na guitarra uns acompanhamento muito simples mas 

muito melancólico, e chorei. Tenho tantas, tantas saudades tuas, tantas, tantas, minha Celeste, 

minha Mulher, minha Companheira, minha Celeste, como eu te amo, como eu te amo. Minha 

Celeste, minha Esposa, tu tens sim muitas saudades. Quando tu estás Amiga e entregue ao teu 

amor e olhar para mim, vê-se um fundo de bondade tão grande, tão grande. Tu és injusta 

contigo, Celeste, porque tu não sabes como és boa, também não sabes como eu te amo tanto, 

tanto. Minha Celeste não tenho estado a escrever-te, mas tenho estado tanto tempo a falar-te 

com o meu pensamento, deixando que os meus desejos, as minhas saudades me fizerem passar 

pela minha imaginação tantas cenas, toda a nossa vida, o nosso namoro, o nosso futuro. 

Perdoa-me Celeste, se te escrevo pouco, vês tu? Se tudo o que eu pensei, quase o que eu 

sonhei se tivesse naturalmente passado num papel, podia eu amanhã manda-te uma carta bem 

extensa. Minha Celeste, minha Esposa, amo-te tanto, tanto. Tenho-te dito bem pouco e bem 

defeituoso e bem diferente do que é na minha alma, tudo quanto sinto nas caras que te escrevo. 
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Mas no meu pensamento, mas no que sinto, mas neste viver por uma ideia, por um sentimento, 

por uma afeição como a gente tem, tenho-te dado bem, bem o meu coração, a minha vida, a 

minha alma. Ser teu, Celeste, teu, teu – oh! minha Celeste, que saudades que eu tenho, olha se 

agora me tomassem o pulso, veriam que eu tinha febre. Minha Celeste, amo-te, amo-te. Minha 

Celeste, abençoa o teu Jaime. 

5ª feira 

Minha Celeste, como chove. Hoje levantei-me tarde – tarde para cá, às 8 ½ de manhã. 

Chovia muito e eu estive deitado a ler, parecia o Inverno, era agradável estar confortavelmente 

deitado. É por isso que pouco te escrevo. Tenho a tua carta. Minha Celeste, não te posso 

responder quase nada para mandar. Esta mando-a para Pedrouços, pois não? 

Dá muitas saudades à Ester, coitadinha, sim? Minha Celeste, o teu Jaime ama-te muito, 

muito, muito, tem tantas saudades tuas. Minha Celeste hoje, vêem os Belford e outros rapazes 

fazer comigo um piquenique. 

Minha Celeste, o teu Jaime ama-te muito. Sejas a minha Celeste. Sou o teu Esposo, o 

teu Marido, o teu Jaime. 
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209          E4/60-5 (20) 

 

[Praia de Santa Cruz para Pedrouços] 

26.9.1871 (carimbo/correio) 

 

Minha Celeste, escrevo-te esta de Sta. Cruz onde vim buscar una livros e uns papéis de 

que preciso para as vindimas. Cheguei aqui de noite. A estas horas estava eu ontem ao pé de ti 

na Feira a falar contigo, a ouvir-te. Minha Celeste, que saudades eu tenho, sabes? 

Provavelmente vou a Lisboa muito breve. Será por um dia, não mais, mas poderei falar-te uma 

noite. Minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto, eu sou tanto o teu Jaime. Minha Celeste, venho 

pedir-te que me abençoes. Hoje perdoas-me eu escrever-te pouco? Dormi tão pouco a noite 

passada. Minha Celeste, minha Esposa, eu tenho tanto que te dizer, vamos casar-nos muito 

breve, é que não falarmos muito, não nos darmos um ao outro, nem os nossos corações quando 

eles falam tanto, é um pecado. Minha Celeste, tu não te constipaste ontem, pois não? Minha 

Celeste, abençoa-me. Como eu ontem era feliz a estas horas. 

Minha Esposa, sou o teu Amante, o teu Jaime. Minha Celeste, tenho a tua carta. Bons 

dias. Não pude por modo nenhum ler o que lá está escrito a lápis no pedaço a respeito do meu 

assobiar - está tão apagado. Minha Celeste, tens muitas saudades do teu Jaime. Comi sim, 

ostras cruas que fazem muito bem e mariscos. Estou zangado porque tenho que concluir esta 

carta e mandá-la para o correio e vai tão pequena e eu queria escrever-te tanto. Minha Celeste, 

eu adoro-te, vês. Estou só, longe de ti, mas como eu penso em ti, que felicidade me dá pensar 

que estive anteontem contigo, que pude ver-te muito, minha muito, minha Amante, que pude 

apertar-te a mão. Minha Celeste, a nossa felicidade no futuro é tão esplêndida que parece que 

já nos ilumina e já nos faz felizes. Sou o teu Esposo, teu Marido, o teu Jaime. 
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210          E4/60-5 (29) 

 

[Praia de Santa Cruz para Pedrouços] 

27. 9.1871 [carimbo/correio] 

 

Minha Celeste, minha Esposa, eu quero-me esquecer de tudo isto donde estou, desta 

gente – quero pensar só que estou ao pé de ti em Pedrouços, que voltamos da feira eu e tu, 

depois tua Mana, depois teu cunhado – pensar que estamos um ao pé do outro, que sinto a tua 

mão na minha que te vejo, que posso dizer-te que te amo muito, muito. Minha Celeste, eu 

tenho tantas saudades tuas. É que estar assim ao pé de ti [é] uma felicidade para todas as vezes 

que eu estou assim retirado num pensamento. Minha Celeste, tomei hoje banho. Amanhã tomo 

outro o que faz 27 e venho para casa, para o Turcifal fazer as vindimas. Provavelmente dentro 

de 3 ou 4 dias vou a Lisboa e vejo-te e falo-te. Minha Celeste, eu amo-te tanto e tenho mesmo 

tantas saudades tuas. Olha Celeste, eu tenho sempre muita pena de estar separado de ti, mas há 

então momentos em que parece que me sinto assim invadido por uma tristeza tão intensa, tão 

completa. Minha Celeste, pensemos na nossa casa. Como eu tenho lido a beijado as tuas 

cartas! Minha Esposa, minha Amiguinha, minha Mulher, tu amas-me muito? Tu és minha, 

muito minha? Olha, Celeste, o mar está hoje lindo à força de estar bravo. Se visses que ondas! 

Minha Esposa, vou esta noite a casa dos Belford. Estão cá em Sta. Cruz uns tipos excelentes. 

Um deles, que se atira à Belford é um rapaz razoável, até parece bom rapaz. Mas o outro é um 

parvo enfatuado, muda de fato umas poucas vezes ao dia, anda janotíssimo e prometeu, esta 

noite, ir a casa dos Belford fazer uma cena cómica. Que bom. Ao menos valha-nos isto! 

Minha Celeste, venho de casa dos Belford. Vim com os três ratões, são excelentes. Não 

estares tu aqui! Minha Celeste, é tarde e o banho é amanhã cedíssimo. Minha Celeste, vou 

dormir. Tu abençoa-me, sim? Vou ver o teu retrato. Hoje tenho cá um hóspede cuja família já 

se retirou. É o Joaquim Gomes. 

Bons dias, minha Celeste, tenho a tua carta. Vou-te escrever duas palavras e partir para 

o Turcifal. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto. Minha Esposa, que complicações as tuas. 

Não ralho, não, nem tenho de que ralhar. Pudera, minha Celeste, amo-te muito, muito. Sou o 

teu Esposo, o teu Jaime. 
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Minha Celeste, vamos sim, casar-nos. Estejas muito contentinha. Toma os banhos, 

sim? Desabafa com o teu Jaime, se estiveres zangada. Sou o teu Esposo, o teu Amante, a teu 

Jaime. 
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211          E4/57-11 (4) 

 

[Turcifal] 

1871? 

 

Minha Celeste, minha Esposa - afinal não dormi nada - venho agora escrever-te. Esteve 

cá o Papá comigo e deu-me o remédio homeopático que eu tomei às colheres - 

verdadeiramente colheres de água que me não fazem nem podem fazer coisa nenhuma, mas 

que eu tomei para condescendência. - Que eu não sinto agora nada, senão a cabeça um pouco 

tonta, e apesar de não ter dormido a noite passada, ter assim uma grande insónia. Eu estou 

persuadido que o que eu tenho é uma grande excitação nervosa que com o sossego passa. 

Minha Celeste, que saudades não tenho das noites que aí passo - ao pé de ti, a ver-te e a ver-te 

boa, meiga, condescendente, porque tu, minha Celeste, sabes que és só má, rabugenta e 

teimosa nas tuas cartas. Quando em vez de escrever, falamos, não há questão que não acabe 

depressa. A minha Celeste tem tanta bondade! Olha se eu aqui ouvisse uma harpa como a que 

nós ouvíamos juntos, parece-me que chorava como uma criança. Eu era aí tão feliz! Depois ia 

para casa a pensar em ti, parece que continuando a ver-te e sentava-me diante do teu retrato e 

estava a ver-te tanto, tanto, a pensar em ti, tanto a passar pelo pensamento todas as tuas 

palavras, todas os teus gestos, todas as expressões da tua fisionomia que a noite passava e eu 

que te tinha amado tanto, tinha-te escrito bem pouco. Depois deitava-me, mas para continuar a 

pensar muito em ti, ou a sonhar contigo, a levantar-me, a desejar que o dia passasse depressa 

para me ver outra vez a teu lado. Minha Celeste, é tudo isto que eu penso aqui sempre, sempre, 

minha Celeste, minha Amante. Minha Celeste, volto a escrever-te. Veio visitar-me um 

proprietário aqui do Carvalhal chamado Manuel Bernardes que tem cá estado até agora. 

Estivemos a conversar sobre agricultura. Ele tem muita prática e sabe o melhor o que aqui se 

costuma fazer. Instruiu-me mas maçou-me muito. Adeus minha Celeste, estou sentindo frio - 

vou-me deitar. Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 

Minha Celeste, bons dias. Eu estou bom, simplesmente ainda esta noite dormi muito 

pouco. Tive a tua carta. Trata com todo o cuidado a tua constipação, vê lá. Olha, minha 

Celeste, quando eu fui falar ao Abel [Maria Dias Jordão], perguntar-lhe por ti e ele disse-me 

que não te via há muito tempo mas que te faria muitíssimo bem ires à Madeira com a Ester, 
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que o passar um Inverno na Madeira transformava a tua saúde e tu ficarias forte e boa. Eu 

disse-lhe que estava para casar contigo e que o casamento seria na Primavera, ele disse-me que 

o casares na Primavera não obstava a que passasses o Inverno na Madeira, que demais ele 

julgava que isso te era muito e muito necessário, que eu mesmo deveria talvez vir a 

arrepender-me de não ser o primeiro a instar por isso. Olha Celeste, tu bem sabes como te 

amo. Eu quero-te com saúde, não quero que sofras. Quando fui a tua casa depois desta 

conversa, estive muitas vezes para to dizer mas confesso, perdoa-me, que não tive ânimo de 

pela minha própria voz te pedir que te afastasses de mim. Reservei-me para te escrever daqui e 

agora sou eu o primeiro a pedir-te que vás à Madeira com a Ester. É uma ausência duns meses 

mas na volta casamos logo e a minha Celeste tem a sua saúde restabelecida, forte como dantes. 

Bem compreendes que eu hei-de ter muitas saudades, que nos há-de custar a ambos mas, 

enfim, é necessário. Minha Celeste eu amo-te muito, muito, eu sou muito teu - eu o que quero 

é o teu bem, a tua felicidade, quero a minha Celeste com muita saúde para a não ver sofrer, 

coitadinha. Minha Esposa olha vou ler outra vez a tua carta. 
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212           E4/60-3 (5) 

 

[Turcifal] 

Sábado, 21 Outubro 1871 

 

Como estás tu? 

Bons dias Celeste, então quando voltamos nós a ser Amigos, Amigos deveras, Amigos 

por muito tempo, amigos aí por umas 20 cartas seguidas. Coitadinha, tu tens aí tanto que te 

aflige, tens, sim. Olha, Celeste, eu quase que não vivo aqui. Se me vêem mais alegre é porque 

tive uma carta bonita tua, e quando as tuas cartas são más, ou quando, coitadinha, tu me 

descreves tantas e tantas razões que tens para te afligires e para estares mal, ando triste a 

pensar em ti sem saber o que hei-de dizer que te console, que te melhore. Depois eu habituei-

me a fazer das minhas cartas o espelho fiel do que se passa no meu espírito. Vês, eu não devia 

fazer isto, eu devia calar as minhas tristezas que te vão também afligir. Perdoa-me, mas não 

posso muitas vezes. Quando, sobretudo o que me aflige vem de ti não posso deixar de to dizer 

porque, vê tu que egoísta, espero sempre que tu me consoles, que tu apagues bem com as tuas 

palavras de amor o que me deixaste de desagradável. Vamos, minha Celeste, perdoemo-nos 

mutuamente e façamos as pazes. Beijei agora o teu retrato e os teus cabelos – deixavas? Minha 

Celeste, minha Celeste que eu amo tanto, tanto. 

Falemos da tua família, sim? Da Ester primeiro, e tu não tens falado ao Abel [Maria 

Dias Jordão]? Era bom ver o que ele diz para sossegarmos. Olha, Celeste, e é dizer-lhe com 

franqueza que exactamente desde que ela tem começado o tratamento que a acham muito 

mudada. Coitadinha, pobre rapariga, tão infeliz! E teu Papá? De que anda ele agora doente? 

Ao menos a Cleofe e a Cleide estão boas, não é verdade? Como está a Cleide? Que génio tem 

ela? É boa rapariga, é tua Amiga? Já se vê, é a pessoa da tua Família de quem menos temos 

falado e que menos conheço, também agora é que ela começa a mostrar o génio e o carácter 

que há-de ter. A Cleofe anda triste? E a Adelaide? Os meus sobrinhos estão tão bons 

pequenos. A Niron está altíssima e tão elegante! Verás como tu vais ser amiga deles. 

Minha Celeste, e a tua tosse e a tua constipação, talvez te fizesse bem estares um dia ou 

dois sem apanhares ar. Não poderás talvez com o que tens que fazer e a precisão de sair. 
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Não tive hoje carta tua. Antes queria ter carta, mesmo que fosse muito má, e muito 

injusta e muito zangada. Como estarás tu? Olha, Celeste, agora não poderei escrever-te mais. 

Vou montar a cavalo para ir a Torres Vedras trocar uns dinheiros e comprar umas coisas para 

o Papá. Que me dirás tu amanhã. Ralhos, provavelmente. Minha Celeste, eu amo-te tanto, 

tanto. Sejas boa com o teu Jaime, com o teu Esposo, com o teu noivo. Da noite de hoje para 

amanhã guarda-se o último vinho feito. Amanhã partem os Judeus para Lisboa e faço eu o 

contrato com o Papá sobre o Carvalhal e liquido com ele o negócio dos Judeus para ver o que 

me cabe a mim e a ele do tal negócio. 2ª ou quando muito 3ª feira, Vou a Sta. Cruz buscar o 

que lá tenho ainda e vou-me instalar no Carvalhal. Adeus Celeste, parto para Torres Vedras. 

Teu, muito teu Jaime 

Minha Celeste, chego de Torres Vedras ainda a tempo de te escrever. Vim todo o 

caminha a galopar para poder ainda escrever-te. Olha, minha Celeste, como eu te tinha dito 

nesta carta que estivéssemos amigos, que nos perdoássemos uma ao outro as novas maldades, 

que nos amássemos muito, quando saí fui assim alegre como há muito tempo me não sentia a 

ver o sol e os campos. Está um dia lindo, um dia de Outono que declina já para o Inverno. Há 

ainda muita relva, muitas folhas verdes, muita flor pelos valados dos caminhos e sente-se 

assim no ar um frio que recorda o Inverno e que é tão agradável. Pensei tanto em ti, minha 

Celeste. É tão bom sentir-se a gente alegre num dia assim. É tão bom ser alegre, Celeste! Olha, 

eu hoje fui a pensar, sem saber para quê, quando eu era pequeno que tanto, tanto prazer sentia 

em ver o sol a brilhar muito e como parece que me sentia muito bem vivo, vivo muito, muito, 

é tão bom! Oh! Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, eu penso ser muito feliz, muito feliz, 

minha Celeste, minha Esposa, e tu sabes bem qual é a minha felicidade, tu sabes bem em que 

ela consiste. Quero ver-te ao pé de mim, minha Celeste, quero ver-te muito alegre, muito feliz 

aqui junto ao teu Jaime, quero cercar-te das minhas meiguices, de amor, quero passar a vida a 

pensar o que fazer para que estejas alegre – quero ter uma alma muito rica de ideias, de 

sentimentos, para te dar, quero ver-te, dizer-me que me amas, quero viver enfim, no meio 

desta natureza sem ter a alma, como agora, noutro lugar. Minha Celeste, amo-te, amo-te, amo-

te, amo-te muito. Do teu, teu, absolutamente teu Jaime. Olha, vês, tenho sim, tenho por ti uma 

paixão imensa, minha Celeste, amo-te, amo-te muito, minha Esposa, minha Amante, minha 

Companheira. Sou tanto teu. 
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Estás minha Amiga? amas-me? Diz-me, Celeste. Adeus, tenho de deitar esta carta já. 

Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 
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213           E4/60-3 (7) 

 

Turcifal 

22.10.1871 (carimbo/correio] 

 

Minha Celeste, minha Esposa, eu não quero deixar-te assim sem te falar ao menos no 

meu amor, sem te pedir que me perdoes o não achar eu palavras com que te console, minha 

Esposa. Com que diminua aí as tuas penas. Perdoa-me a minha carta se a achares má. Pois se 

eu vejo que o meu amor, a consideração de viveres para mim te não presta a mínima força para 

teres paciência, para resistires às apoquentações que te cercam. Vês, isto faz-me muita pena. 

Queira que não queira, vem-me logo ao espírito a ideia de que me amas pouco. Minha Celeste, 

eu amo-te muito, muito. Olha, Celeste, e se às vezes eu estou tão triste – agora sempre – se 

mesmo não sei o que te escreva, é porque te amo muito, porque tenho muitas saudades tuas, 

muitas saudades tuas, porque seria para mim o ideal vida de trabalho, mas ao pé de ti, mas sob 

a luz do teu amor, mas sabendo-te feliz, sabendo-te alegre, a pensares no teu Jaime, a dizer-lhe 

os teus pensamentos, a dizeres-me bem, momento por momento a (minha) tua alma. Vês? 

Escrevi minha quando queria te escrever tua – e não me enganei, não é verdade? 

Minha Celeste, tem resignação, conserva-te para o teu Jaime, para o teu Marido, para o 

teu Amante que te ama tanto, tanto, tanto, que é tanto teu. Minha Celeste, anda cá, diz ao teu 

Jaime que o ama muito, que és muito, muito minha. Vês tu? Eu não posso fazer nada para que 

melhores esse teu estado, isso tudo que te rodeia. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto. Sou 

tanto teu. 

Minha Filha, não posso agora escrever-te mais. Amo-te, amo-te muito, fico com tanta 

esperança de ver uma carta tua mais sossegada, mais alegre, mais feliz, mais esperançada, ao 

menos. Sou teu, teu, o teu Esposo, teu Marido, teu Noiva, teu Amante, o teu Jaime. 
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214          E4/59-7 (16) 

 

[Carvalhal] 

[24 Novembro 1871] 

 

Boas noites, Celeste. Já te escrevo o Carvalhal. Jantei com o Papá e a Mamã no 

Turcifal onde tive que tratar dum negócio de vinhos com o Papá [..] os que se hão-de mandar 

para Macau que [..] mandar fazer um trabalho para melhorar uns que podiam perder-se e que 

responder a cartas recebidas pelo Papá sobre negócios da Quinta que eu agora dirijo. A Mamã 

deu-me uns vasos de flores para ti dos quais já aqui estão em casa. Trouxe-os num burro. 

Tenho aqui na sala um bonito acliranto todo vermelho, sabes uma planta branca e parece que 

prateada que cai pelo vaso guarnecendo-o e uma roseira de toucar e um caládio que era muito 

bonito mas que parece seco e que eu quero ver se restituo à vida. Amanhã hei-de trazer mais, 

deram-me uma begónia muito bonita. Essa é que verdadeiramente tem folhas de prata 

lindíssimas e por baixo parece de seda verde e vermelha. É lindíssima. Depois que aqui dispus 

as flores fui a casa dumas Senhoras que aqui há, irmãs do Francisco Ribeiro, marido da 

Emília. Disse-lhes que estava no Carvalhal e ofereci-lhes os meus serviços. Depois vim para 

aqui escrever-te. Como tens tu passado? Como estás da conspiração? Tem-te doído o peito e 

as costas? E a Ester? E o Papá? Tens tido notícias da Cleofe? Eu ando bem triste e tenho 

bastantes saudades tuas. Também conto ir a Lisboa muito breve por causa do requerimento 

para o lugar do Instituto. Provavelmente irei depois de amanhã, no dia 26. Minha Celeste, já 

estive a arranjar aqui a mobília da sala. Dispus os meus livros e dei assim às cadeiras ares de 

que ali estava, há pouco, gente. Enfim já dei um ar um pouco habitado a esta casa. Quando 

estarás tu aqui a ver tudo isto ao pé de mim a perguntar-me o nome dos casais que se avistam 

daquelas janelas, a tratares aqui as flores ou aqui sentada ao meu lado a estas horas, deixando 

os livros ou o bordado ou a costura para olhares para mim, e eu deixando a pena ou o livro 

para te beijar a mão ou para ficar muito tempo a ver-te e a olhar-te e a amar-te como eu tanto 

que te amo quando posso estar assim a ver-te por muito tempo e quando posso esquecer tudo 

para pensar só que sou teu e que te amo. Celeste, minha Celeste, esta casa é tão só sem ti. 

Adeus, Celeste, abençoa-me, acabo de reler a tua carta de hoje. Sou o teu Esposo, o teu Jaime. 
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Bons dias Celeste, estou à espera da tua carta de hoje que já mandei buscar ao Turcifal. 

O que me dirás nela? Provavelmente vejo-te e falo-te depois de amanhã à noite aí em Lisboa. 

Como terás tu passado? Já tive a tua carta. Andei a lê-la depois na quinta a ver uma represa 

que conduz as águas, imensas águas que vêem por esta serra abaixo e que me vêem estragar 

uma terra onde se põem laranjeiras sobre laranjeiras, morrendo todas. Minha Celeste, minha 

Esposa, eu amo-te muito e tenho muitas saudades tuas. Venho agora escrever-te, tenho andado 

com o caseiro a ver a tal represa. Parece-me que vou ter [...] com uns vizinhos meus que não 

recolhem as águas que lhes são devidas nas suas represas. Minha Celeste, eu amo-te muito, 

como tens passado? Vês tu? Estás abatidinha, está e ainda não engordaste nem melhoraste se 

pode dizer dum certo tempo para cá. É necessário ter saúde por força. Não são frenesins e 

contrariedades que [te] põem assim, é o ser doente. Mesmo uma disposição nervosa que tu 

tens para fazer de tudo inquietações e frenesins é uma doença. Minha Celeste, é preciso 

forçosamente que recuperes a tua saúde, minha Celeste. 

Adeus Celeste, é tarde, vou mandar esta carta já para o correio. Minha Celeste. Sou o 

teu Esposo, o teu Jaime. 

Adeus Celeste, vou mandar-te um botão de rosas de toucar que tu aqui tens à tua 

espera. Está cheio de botõezinhos que vão fazer desta em poucos dias um verdadeiro 

ramalhete. 

Pensa no teu Jaime e na tua casa donde te mando esta lembrança. Teu Jaime 
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215           E4/60-3 (9) 

 

[Turcifal] 

[1871] 

 

Tenho hoje passado quase todo o dia na adega. Estou muito triste, mesmo muito. Vim 

agora para aqui para o meu quarto, pus esta folha diante de mim para te escrever, o teu retrato, 

o teu cabelo, as tuas últimas cartas e estive a lê-las, a olhar para isto tudo, e a pensar. E o 

resultado é que estou muito triste e que não acho nada para te dizer. Olha, Celeste, os teus 

momentos (momentos, vê tu!) de amor e de paixão nunca poderão pagar os muitos e muitos 

que tens duma ausência completa de amor, de dedicação – secas, frias. Desejando quase 

indiferentemente ferir. Quando perceberás tu que há coisas que não se dizem, nem se pensam 

se se ama, e que a alma tem para os seus pensamentos como para as acções uma lei, una regra 

moral que a pessoa nem precisa impor mas que espontaneamente se dá. 

Eu não quero escrever muito para que te hei-de eu ir afligir com o que me aflige! 

Adeus, Celeste, o que tu não queres decerto é que eu hipocritamente te vá agora dizer o que 

não sinto. Sou o teu Jaime. 

Bons dias, Celeste, vou para a adega. Sou o teu Jaime. 

Venho escrever-te à pressa, tenho estado muito triste. Não tive hoje carta tua. Tenho 

estado a trabalhar assim num estado de espírito adormecido. Há ocasiões em que faz bem 

viver sem pensar – pondo num plano afastado tudo o que possa afligir mais vivamente. Eu 

tenho assim estado. Adeus, Celeste, sou o teu Jaime. 
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216           E4/57-8 (5) 

 

[Turcifal] 

1871? 

 

Minha Celeste, quando agora pego na pena são 2 horas e meia da noite e estou 

estafado. Temos trabalhado até agora. Eu queria tanto escrever-te - mas sabes estou extenuado 

e com muito sono! Minha Celeste tu perdoas ao teu Jaime? Minha Celeste, minha boa Amiga, 

o teu Jaime ama-te tanto, tanto. Minha Celeste, abençoa, abençoa o teu Marido. 

Minha Celeste, bons dias. Vou já para a adega. Fui um pouco mandrião. São 9 horas, 

vim lavar-me e vestir-me para ir jantar. - Volto depois para a adega. Não tenho podido 

escrever-te, minha Celeste. Esta gente não trabalha nem Sábado nem Domingo e preciso 

aproveitar agora o tempo que depois se perde. Adeus, minha Celeste, tenho pensado tanto em 

ti. Eu ando pelo meio de todos aqueles homens, vivendo realmente bem longe deles. 

Sou teu, teu e vivo contigo. Sou o teu Jaime. 
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217           E4/59-1 (2) 

 

[Turcifal] 

Sábado 2 Dezembro [1871] 

 

Minha Celeste, venho dar-te as boas noites. Tenho estado ao pé do caldeireiro que está 

arranjando a máquina de destilação para começar a trabalhar quanto antes, que é necessário. 

Estou tão pouco contente, tão maçado, tão maçado que nem tu imaginas! Minha Celeste, 

minha boa amiga, eu amo-te tanto, tanto. Minha Celeste tenho tantas saudades tuas! Vê tu, 

minha Esposa como estamos longe um do outro. Olha, realmente, Celeste, eu amo-te mais do 

que nunca, porque nunca me custou estar assim longe de ti. Olha Celeste, são hoje 2 de 

Dezembro: amanhã, 3, ficará a máquina da destilação a vapor consertada e pronta. Depois de 

amanhã, 4, começo eu a trabalhar com ela e vêm os Judeus para mudar as vinhas. Mesmo que 

não tivéssemos combinado eu não ir até ao dia 5, não poderia afastar-me daqui. Dá tu muitas e 

muitas saudades à Ester da minha parte, e diz-lhe que acredite ela que nenhum de seus irmãos 

deseja mais do que eu o seu restabelecimento e a sua felicidade. Diz-lhe que me é impossível o 

arredar-me agora daqui. Foi o que nós combinámos, mas afinal vou faltar à verdade. Conta-me 

como ela partiu, sim? 

Minha Celeste, eu tenho tantas saudades tuas - eu amo-te tanto, tanto. Minha Celeste, 

minha Mulher, é que me custa imenso viver assim. Minha Celeste, minha Esposa, amo-te, 

amo-te, amo-te muito. Tu a estas horas estás a pensar no teu Jaime sim, que eu bem sei. Era a 

esta hora que eu costumava estar aí ao pé de ti. Olha, minha Celeste, a minha memória, o meu 

espírito, as minhas cartas não contém senão um único pensamento: lembrar-me que estive 

junto a ti, lembrar-me das nossas noites aí. Por isso, eu não falo doutra coisa, não penso noutra 

coisa e não te escrevo senão isto - sabes, é uma ideia fixa para mim. Tenho tantas, tantas 

saudades tuas! Minha Celeste tenho estado a trabalhar. Minha Esposa, eu amo-te tanto! Olha, 

sabes o que tenho estado a fazer? A escrever uma Aritmética! Sabes? É para o Manual 

Enciclopédico. Não há nada mais prosaico, mais árido, mais aborrecido. E, todavia, minha 

Celeste, não me tem aborrecido isto que faço. É que este trabalho vai-me render dinheiro. É 

que é um trabalho para a nossa casa, para ti, penso que estou cumprindo o meu dever, o dever 

de todo o homem, e tudo isto me faz alegria, tudo isto me dá uma bem grande satisfação da 
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consciência, tudo isto faz com que o mais árido assunto do meu trabalho me pareça bem 

poético. Minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, eu sou tão feliz de, mesmo longe de ti, ser bem 

teu, pensar sempre em ti, fazer da tua recordação, do teu amor o objecto da minha vida inteira. 

Minha Celeste, ama, ama muito, muito, sim, o teu Jaime. 

Minha Celeste, boas noites, vou-me deitar. Amanhã tenho que me levantar cedo por 

causa da máquina de destilação a vapor. 

Abençoa-me, tenho pensado tanto em ti! Sou o teu Esposo, o teu Jaime 

Minha Celeste, venho escrever-te bem triste, bem triste. 

Recebi a tua carta. Eu não posso estar em Lisboa no dia cinco, não. Os Judeus 

chegaram hoje aqui, e começam a trabalhar. O trabalho deles que depende da minha direcção, 

depende também do trabalho da máquina de destilação a vapor, que ninguém aqui sabe dirigir 

senão eu. Não estar aqui no dia 5 era causar prejuízo aos homens que cá vêm. E, todavia, eu 

devia ir despedir-me de tua Mana, não que eu julgue que era a última vez que a via. Tenho 

esperanças que há-de melhorar, mas é que realmente devia. Mas para ir, pára tudo aqui. Vês, 

isto entristece-me e desespera-me. Minha Celeste, vês tu? Ela sempre sai no dia 5? Olha, 

Celeste, eu tenho estado a pensar na maneira de remediar isto. Não posso afastar-me daqui 

precisamente nesse dia e nos 4 ou 5 seguintes. Olha, Celeste, diz à Ester que eu tinha a maior 

vontade em lhe ir dizer um adeus por cinco ou 6 meses que ela se demorará, mas que me é 

absolutamente impossível por haver nisto sacrifício nos interesses de outros, e cuida tu que 

vêm os Judeus preparar os vinhos e aguardentá-los com aguardente que ninguém aqui sabe 

destilar senão eu. Explica-lhe bem que não é interesse meu que eu decerto poria de parte, mas 

interesse de outrem, a que estou comprometido. 

Minha Celeste, e tu perdoa-me eu não pôr tudo de lado para ir. Nem avaliarás que 

desejava despedir-me de tua Mana e bem supões como eu iria ver-te, eu que tenho tantas 

saudades tuas. 

Quando eu vi como tardava o caldeireiro e como ele se demorava no que há a consertar 

na máquina, pensei eu que tinha sido bom o que combináramos, porque eu, mesmo que 

quisesse ir, não poderia. Minha Celeste, tenho estado todo o dia na adega, para mais hoje ter 

coisas que me zangassem, tenho a garganta um pouco inflamada e dói-me, e faz-me a cabeça 

pesada. Tenho que fechar esta carta. Vê tu, eu que devia ir a Lisboa, eu que ainda te via e 
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estava contigo, e aqui estou preso. Adeus, Celeste, estou muito, muito, muito, zangado, muito, 

muito. Sou o teu Esposo o teu Amante. Adeus. Jaime 

Adeus, Celeste, estou muito triste e tenho muitas saudades. Teu Jaime. 
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218           E4/57-8 (3) 

 

[Turcifal] 

1871? 

 

Estou dirigindo o fabrico do vinho. Não posso nem tenho podido arredar-me daqui. 

Escrevo-te em pé, encostado aos tijolos de uma janela da adega. 

Eu preciso dizer-te muito claramente o que penso a respeito do que ultimamente temos 

escrito. Eu disse-te que a grande poesia é a do dever cumprido. O homem que cumpre 

religiosamente o seu dever é um homem sublime. Não conheço mais poesia que a do homem 

que passa a sua vida a trabalhar constantemente para sua mulher e para seus filhos, se os tem. 

Um operário que edifique ele por suas mãos, pelo seu esforço a sustentação da sua família, que 

trabalhe abençoado, animado pela lembrança da sua adorada amante e companheira, que se 

sente ao pensar na mulher feliz, muito feliz, que sente a essa recordação forças para novo 

trabalho, que empregue nesse esforço toda a imensa energia que tira do seu entusiasmo e da 

sua paixão - em casa a mulher procurando formar o Paraíso onde o Operário vem descansando 

do trabalho - amá-la, adorá-la, contar-lhe tudo o que pensou, tudo o que o seu amor lhe fez 

sonhar, lhe fez pensar, contar-lhe enfim toda a sua alma e amor e receber a alma inteira da sua 

mulher, da sua Esposa, da sua Amante. Este quadro é o mais belo, o mais sublime, o mais 

poético que eu conheço. Nunca esta profunda felicidade em que ao amor, à paixão imensa que 

une duas almas completamente se une a profunda satisfação da consciência de haver cumprido 

um dever, nunca esta profunda felicidade há-de sentir um duque e uma duquesa vivendo 

cercados de criados e de comodidades que não criaram por trabalho nenhum, passando a vida 

entre um baile e um passeio. Aqui tens o que eu quero dizer. Quer isto dizer que marido e 

mulher não devam viver com a maior delicadeza? Quer isto dizer que a mulher não deva fazer 

toilette para seu marido e que o marido não deva parecer bem a sua mulher? Por modo 

nenhum. Eu estou plenamente de acordo na tua carta - o que não quero é que consideres o 

quadro que eu acima tracei como não tendo poesia [...] 
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219           E4/59-1 (4) 

 

[Turcifal] 

[1871] 

 

Minha Celeste, muito boas noites. Como estás tu? Tens-te enfrenesiado muito, já sei. 

Eu tenho estado a ler umas coisas de que preciso sobre vinhos e vinhas. Minha Celeste, tenho 

tido tantas, tantas saudades tuas! Minha boa Amiga, o teu Jaime ama-te muito, muito. Quando 

estaremos nós, assim, ambos? Quando estarei eu a estar horas, ao pé de ti, depois de ter 

andado a lidar todo o dia, sentado ou ajoelhado ao pé de ti, a beijar-te as tuas mãos, a namorar-

te, a amar-te muito, a ver-te olhares para mim com tanta felicidade, que me faz tão feliz, 

também. Ou sentado a ler ao pé de ti, a estudar um trabalho que deva mandar fazer no dia 

seguinte, ou a escrever algum livro ou algum artigo, ou a traduzir alguma coisa que nos dê 

mais dinheiro e mais cómodos. Minha Celeste, aqui tens tu a visão que me acompanha sempre, 

sempre. Minha Amante, minha Celeste, eu amo-te tanto, tanto, tanto, eu sou tanto teu! Minha 

Celeste diz ao teu Jaime que pensas, também, em tudo isto, sim? Minha Celeste, boas noites. 

Vamos a ver se dou cabo, deveras, desta imensa constipação. Ela já vai em retirada. Boas 

noites, Celeste. Abençoa o teu Marido, o teu Jaime 

Domingo. 

Adeus, Celeste, bons dias. Coitadinha que estás tão enfrenesiada e com tanto que fazer. 

Tem paciência, Celeste. Faz a diligência para te não enfrenesiares. Um frenesim não cura 

nada. Hoje veio uma criada trazer-me a tua carta. Depois a Mamã veio perguntar-me, com 

cuidado, se me tinha faltado a carta da minha Noiva, que ela não a tinha. Disse-lhe que não, 

que tinha recebido e que tu lhe mandavas saudades que ela te agradece. Estou quase bom. 

Minha Celeste, tenho tido tanto que fazer, que te venho agora escrever para te dizer adeus. 

Não, minha Celeste, não me verás ainda nem hoje, nem amanhã, nem talvez depois. Seja qual 

for a minha sorte, é preciso tratar do Carvalhal que é a base de todos os meus cálculos. Minha 

Celeste, eu amo-te tanto, tanto, sou tão teu Amigo. Custa-me, sim, estar longe de ti, mas se é 

preciso, se isto é necessário mesmo para nós. Adeus minha Celeste, o teu Jaime ama-te muito, 

muito, muito. Quem me dera já aí ao teu lado e beijando as minhas adoradas mãos. Teu, teu 

Jaime. 
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220           E4/59-1 (3) 

 

[Lisboa] 

[Dezembro 1871] 

 

Como tens passado? 

Minha Celeste, andei a procurar-te mas não te vi. 

Saíste? Lembrei-me de ir a casa da Simy, mas como te não tinha perguntado não fui, 

depois temi também que tu tivesses ido antes para a Baixa, e que nos desencontrássemos. 

O resultado de tudo isto é que te não falei. Olha, Celeste, eu passo o Natal em Lisboa. 

Assim não vou aí hoje e amanhã, se tu assim o entenderes, mas a noite do dia dos meus anos 

que é a noite de Natal, passo-a contigo, sim? Essa quero eu passar contigo. 

Adeus, Celeste. Pensa em mim, pensa muito no teu Jaime, pensa que o tens a teu lado 

como ontem. Como eu vou pensar tão triste e tão só na noite de ontem! 

Minha Celeste, que saudades eu tenho tuas! Adeus, teu Jaime. 
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221          E4/59-7 (13) 

 

[Lisboa] 

[24 Dezembro 1871] 

 

Minha Celeste, como passaste? Vamos, eu quero hoje ver-te muito alegre – muito, 

muito, não admito, não digo já uma lágrima porque isso Deus te livre - mas ver mesmo um 

mau humor, um ar triste, nada, nada. 

Quero, quero, quero e está dito que estejas alegre e feliz. 

Não me amas tu? Não sabes tu como eu te amo? Não és tu minha Noiva, minha 

Mulher? Não é para nós que o vamos passas juntos este dia de festa para todos, também um 

dia de festa e como para mim quem mais? 

Olha recebi hoje uma carta do Papá que me mandou o dinheiro pelo dia dos meus anos 

e que me dizia que me não dava mais porque queria comprar um objecto para o meu 

casamento. Fiquei tão contente! 

Vamos Celeste quero-te alegre, verás como eu logo te obrigo a nunca mais estares 

triste. Vou mandar-te esta carta, ver-te, depois almoçar que estou com uma fome respeitável. 

Teu, teu Esposo, teu Amante, teu e só teu, minha felicidade, minha vida, minha tudo, 

teu Jaime 

_________________ 

 

Minha Mana Cleofe 

 

Peço licença para lhe apresentar os meus cumprimentos e as minhas boas festas 

De V. Ex.ª muito venerador e muito agradecido próximo futuro irmão. 

Jaime Batalha Reis 
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222           59-1 (1) 

 

[Lisboa] 

[27/28 Janeiro de 1872] 

 

Minha Celeste, minha Esposa muitos, muitos parabéns. 

Será a última vez que eu te escrevo parabéns em vez de tos ir dar eu pessoalmente, 

muito alegre, na manhã do dia 28 de Janeiro. Minha Esposa, minha Noiva, o teu Jaime ama-te 

muito, o teu Jaime é muito teu. Olha Celeste, queria eu estar já na nossa casa para que a esta 

hora muito cedo eu tivesse feito a minha toilette, para te ir cumprimentar tão contente e tão 

feliz. 

Minha Celeste, não riste, ao menos. Sabes que são proibidas no dia de hoje tristezas, 

zangas, frenesins, etc. Sabes isto? 

Quero que a este respeito se cumpra a minha vontade. 

Minha pequenina que nasceu hoje. Minha felicidade, minha Esposa, abençoa o teu 

Jaime 
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223           59-1 (13) 

 

[Lisboa] 

[Fevereiro 1872] 

 

Perdão, perdão, minha Celeste, perdão. Não torno mais a fazer aquela cara, não, tu 

ralhas muito comigo e é bem feito, mas perdoa-me, perdoa-me, Amiguinha, sim? O teu Jaime 

ama-te nem torno mais a inquietar a minha Celeste. Tu vais, na carta que receber amanhã, 

ralhar-me tanto, tanto, é tão teu amigo, é tanto da sua Celeste. Não estás zangadinha, não? 

Minha Celeste, Anjinha, minha Santa Companheira, sê muito Amiguinha do teu Jaime que te 

pede perdão das suas loucuras. Minha Celeste, meu Anjinho, minha Amante. Olha, eu te 

explico porque eu não estou entusiasmado com respeito ao lugar de Secretário Geral - em 

primeiro lugar é porque começo a não acreditar que o consiga, que queres, ninguém me 

desanima, o [João de Andrade] Corvo continua a dizer que é um negócio feito, mas eu estou 

desanimado. Se amanhã eu fosse despachado, tu verias como me vias entusiasmado, contente 

e feliz por dentro em pouco ter para sempre junto a mim a minha Esposa, a minha Celeste. 

Agora, realmente, preferia o lugar de Lente no Instituto ao de Secretário. Bem vês que o lugar 

de Lente era perfeitamente concorde com os trabalhos todos que tenho feito até agora, com o 

que sei com o que gosto de fazer que é estudar. O lugar de Secretário Geral, lugar de 

Secretaria, materialíssimo, fazendo cumprir estas ou aquelas leis, umas estúpidas outras 

absurdas e todas secantíssimas. Tu não imaginas o que é o tal direito administrativo e o peso 

de maçada que é estudar isto árido, seco, intrincado, mesmo impossível. Depois estar desde 

pela manhã até à tarde metido numa repartição, quase sem ter que pensar senão em objectos 

qual deles mais maçador. Isto serve para te dizer que, realmente, preferiria o lugar de Lente do 

Instituto. Mas deixa tu que me despachem breve, e tu verás como vês o teu Jaime alegre, e tu 

verás como eu acho o lugar bonito, o serviço divertido. Imagina como não há-de parecer 

bonito o trabalho que se faz pensando em que, à tarde, acabado ele, nos espera em casa. [...] 
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224           59-1 (18) 

 

[Lisboa] 

Fevereiro? [1872] 

 

Minha Celeste, que tinhas tu que parecias zangada e com quem estavas falando? Com 

o teu Jaime não estavas tu zangada porque batias as palmas. 

Que linda a tua carta desta noite. O teu Jaime não é um anjo como tu dizes não, mas 

ama-te muito como ninguém ama, isso sim. Pensei sim quando te falei do Caetano [Luz], e eu 

falei-te no Caetano até se dar aquele facto e não depois. Agora meu Irmão, com efeito, tem 

razão, porque meu Irmão ama muito a Amélia mas ele é. naturalmente, mais frio que eu. A 

minha Família não diz isto, mas ele mesmo o confessa. Enfim, amo-te muito, muito, sou só, só 

o teu Jaime. Estás muito feliz com o meu amor? Diz-mo, diz-mo bastantes vezes, diz-mo, 

minha boa Celeste, minha Amiguinha. Hei-de amar-te sempre assim, hei-de, minha Celeste - 

pudera, hei-de amar-te cada vez mais - e tu nunca hás-de ter pena que não esteja instituído o 

divórcio, não? Minha Amiguinha, minha Esposa. Podes sempre, sempre ter a certeza que o teu 

Jaime está longe de ti a pensar na sua Celeste e que os nossos pensamentos se encontram 

sempre - o teu Jaime é-te tão absolutamente fiel como se passasse toda a sua vida ao pé de ti, a 

beijar-te e a afagar-te as tuas mãos. Que me importa a mim com Senhoras bonitas ou não 

bonitas - se eu sou o Marido da Celeste, se a Celeste é a minha Esposa? É verdade é, Celeste, 

o teu Jaime só ama a tua beleza. Santinha, tu que tens uma alma tão meiga e tão bonita, tens 

uma carinha também tão formosa, tão expressiva e és tão elegante, tão gentil, tão bonita - Meu 

Anjo, minha Amante, minha Mulher. Amiguinha, como eu te amo, como eu amo a minha boa 

Celeste, como eu estou contente! Tu foste injusta e má ontem à noite e esta manhã - Mas agora 

foste boa! Não dizes mais que o teu Jaime te ama pouco e é frio, não? Não dizes mais, quer 

dizer: não o sentes mais? Porque é uma injustiça, porque do coração to digo, tu és amada 

como ninguém, e ninguém como tu devia longe do seu Amante estar tão feliz e tão sossegada 

como tu que deves ter a certeza de que ele é tão teu como se nesse instante estivesse ao teu 

lado. Minha boa Celeste, não és muito feliz? Diz, diz ao teu Jaime que és muito feliz. Tenho 

beijado tanto, tanto estas palavras da tua carta: "Que feliz que eu sou assim amada..." - Tu é 

que nem imaginas a felicidade que me dá ler isto na tua carta. A minha boa Celeste feliz com o 
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amor do Jaime - eu sendo a causa da felicidade da Celeste. Olha, isto para mim é divino, é um 

Paraíso. Como eu te amo, como eu sou teu, teu. 

Minha Celeste, também eu estou impaciente pela conclusão do meu negócio, minha 

Celeste para te poder deveras, deveras chamar a minha Noiva e para te poder falar, para poder 

passar as noites sentado ao pé de ti e conversarmos como se fossemos marido e mulher, e para 

termos então todo o fundamento para os meus castelos no ar. Minha Celeste, minha Esposa, 

que dizes que és minha Mulherzinha por toda a vida. Que felicidade! Pelo que o Corvo me 

disse acho que não há a menor dúvida de que o meu despacho esteja entre os papeis que 5ª 

feira vão a assinar. Demais, o que o [Anselmo José] Braancamp disse ao Corvo coincide com 

o que os jornais dizem: "Os despachos de pessoal administrativo que deviam ir a assinar 5ª 

feira, vão na 5ª feira seguinte". Vês tu? Devemos por ora ter esperanças. Minha Celeste, que 

dizes na tua carta coisas tão bonitas e tão meigas do teu Jaime. Amiguinha do Céu, minha 

Mulherzinha. Ainda tu perguntas se eu nunca hei-de querer outra Esposa! Tu disseste-me hoje 

(bem contra o que por vezes me tens dito) que se eu me tornasse um monstro tu deixavas de 

me amar, mas ficavas com muita mocidade e muito poder de amar, que nesse caso seria bom o 

divórcio. Ora eu sendo tu má, afastava-me de ti, desprezava-te, matava-te mesmo, mas nunca 

poderia deixar de te amar e, sobretudo, nunca poderia dar a outra o meu coração e a minha 

vida e o meu amor que são teus para toda a minha existência. Vê como somos diferentes! Vê 

que sou eu que te devo perguntar: tu nunca hás-de querer outro amor senão o do teu Jaime, 

pois não? Tu amanhã vais ao Passeio? Minha Celeste, o Jaime queria falar-te. Tenho tantas 

saudades tuas, tantas, tantas, minha boa Amiguinha, minha Celeste, quando há-de o teu Jaime 

agora apertar as tuas mãozinhas, afagá-las, dizer à sua Celeste que a ama muito, muito. Minha 

Esposa, minha Mulherzinha, eu adoro-te, amo-te tanto, tanto. Santinha, minha Amante, sejas 

muito Amiguinha do teu Jaime. Tu hoje de tarde estavas com o vestido preto a coseres. Ainda 

não está pronto? O Aquiles levar-te-á ao Passeio? Estará bom dia? Minha Celeste, abençoa o 

teu Jaimezinho, sim? Vou beijar muito o teu retrato e adormecer pensando sempre na minha 

Noiva, na minha Celeste. 

Bons dias Celeste, que bonito dia. Tu sais? Tu vais ao Passeio? Quero falar-te por 

força - tenho tantas saudades! 



 459 
 

Daqui a bocado, depois de receber a tua carta, visto-me e vou ver-te. Minha Celestina 

és a Celeste do Jaime. Estás feliz? Eu amo-te tanto, mas tenho tantas saudades tuas. Sou o teu 

Amante, o teu Noivo o teu Jaime 
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225           59-1 (17) 

 

[Lisboa] 

3ª feira Fevereiro? [1872] 

 

Minha Celeste, estás Amiguinha do teu Jaime? Verdade, verdade, não te doem já as 

costas nem a garganta? Deus queira, mas ainda assim olha que o que eu disse persiste, nada de 

passar a noite a trabalhar. Vê lá. Vou amanhã saber a S. Paulo mesmo desse negócio da água. 

Em S. Paulo havia uns banhos sulfurosos, provavelmente essa água dos banhos tem alguma 

fonte para onde vai directamente da nascente, e é disso que fala o Dr. Abel [Dias Maria 

Jordão]. Eu vou saber disso. A minha Celeste não faz o que me prometeu, eu mandei-lhe o 

livro que ela queria e não recebi em troca os papeis que me tinha prometido. Mandas amanhã, 

sim? Vou agora dizer-te tudo, tudo que fiz esta noite. Quando te deixei, fui ao Café Central 

esperar o [João] Lobo [de Moura]. Estava lá o Alves Carapinha com quem estive a conversar 

até pouco depois das 8 horas que apareceu o Lobo. Fui com o Lobo para a Rua das Trinas, ao 

pé da Estrela, onde mora o [Manuel de] Arriaga para ouvir ler um livro de Agricultura que o 

irmão escreveu. Estive a conversar e ouvi parte do livro. Depois fui a casa do Lobo, eram 10 

horas - tomei lá chá estive a conversar com o Lobo até depois da meia noite, vim para baixo, 

fui ao Largo de Quintela onde encontrei as janelas todas fechadas e escuras, o que me fez 

muito contente. Estavas a dormir muito sossegadinha, não é verdade, minha Celeste? Tu talvez 

a sonhar com o teu Jaime e ele ali tão perto. Minha Celeste, Esposinha Santa Mulherzinha do 

Jaime, tu estás muito contentinha com o teu Esposo? Depois fui ao Largo de Camões, estive 

sentado num banco a conversar com um rapaz judeu amigo do [Salomão] Sáraga e a esperar 

por ele que estava a conversar da janela com a Simy. Estava a noite húmida e eram duas horas 

da noite, por isso não esperei mais e vim para casa onde estou a escrever-te. Minha Celeste, 

minha Santinha, eu amo-te tanto, tanto - e tenho tantas saudades tuas! Há quantos dias te não 

falo eu? Há quinze decerto. Tens pensado muito no nosso futuro? Será agora? Minha Celeste, 

minha Amante que me dirás 5ª feira? Se será, com efeito, certo estar eu despachado? O [João 

de Andrade] Corvo disse-me que tinha falado ao [Anselmo José] Braancamp este lhe 

respondera que na 5ª feira vinham as nomeações. Ora o que quer isto dizer, não vindo a 

minha? Para que dizia ele isto ao Corvo que lhe falava em mim, se eu não fosse um dos 
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nomeados? Apesar disto, eu perguntei ao Corvo se entre elas viria a minha e ele respondeu-me 

que devia via. É verdade que acrescentou com um ar meio zangado: Que eu já me não fio 

senão em mim. Mas isto parece-me ser uma espécie de desculpa pelo tempo que ele tem 

levado a resolver o negócio. 

Minha Celeste, que bonito sonho que tu tiveste! Eu a adornar-te de hastes de flor de 

laranjeira! Lembras-te do piquenique? Minha Amiguinha que bom não era? Meu Anjinho! 

Deixa estar que em havendo flor de Laranja, mesmo que eu seja apenas teu Noivo e que te vá 

visitar, levo flor de Laranja para te estar a ver assim enfeitada por mim, que bom, que bom! Tu 

dizes que é bom presságio esse sonho. Então ainda melhor é que isso não é sonho - porque na 

realidade eu já um dia te enchi os teus cabelos de flor de Laranjeira e tu andaste pelo meu 

braço assim muito Amiguinha, lembras-te? Minha Celeste, eu adoro-te tanto, meu Anjo. Tu 

hás-de ser sempre muito feliz sendo a mulher do Jaime, não é verdade? Tu nunca hás-de 

chorar, pois não? Nunca, porque se tu começando a querer chorar eu fazia-te tantas meiguices, 

dava-te tantos beijos nos teus olhos que tu afinal não podias chorar e ficavas muito, muito 

Amiguinha do teu Jaime, do teu Amante. Minha Esposa, vou beijar o teu retrato, dar-lhe as 

boas noites e adormecer pensando em ti. É já bastante tarde e eu não quero mandar-te esta 

carta tarde que tu não gostas e tens razão. Sou o teu Noivo, o teu Amante, o teu Marido que te 

ama muito, muito sou o teu Jaime. Amo-te, amo-te, amo-te muito. 
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226           59-7 (12) 

 

[Lisboa] 

[Fevereiro 1872] 

 

Minha Celeste, eu creio que o Papá e a Mamã vão 5ª feira por isso parecia-me que se 

os queres ver, deverias ir 4ª feira. Não deixes de ir por ser 4ª feira de cinzas porque ninguém lá 

pensa nisso. Agora deixar de ir pelo que o teu Papá tem que fazer, isso sim, mas desse motivo 

só tu podes saber. Enfim, minha Celeste, faz o que te parecer. 

Vou-te dizer, sim, o que eu pensei, é uma coisa em que eu pensei muitas vezes e que 

agora sim tem vindo ainda mais vezes à ideia ouvindo falar da Pequerrucha da Beatriz. Pensei 

numa pequena Celeste, muito alegre, muito bonita, muito meiga que a fizesse saltar sobre os 

meus joelhos, que eu visse pular e gritar e gorjear e fazer uma enorme berrata – e eu todo 

enternecido, todo tolo, feliz, feliz de a ver e de a adorar e de a ver como ela era o teu retrato, o 

retrato da minha Celeste, a minha Esposa, a minha Amante mais pequenina. 

Aqui tens o que pensei e o que eu penso às vezes. 

Adeus, Celeste, tenho estado a trabalhar. Abençoa-me. Amo-te, amo-te, amo-te Sou o 

teu Jaime. 

Bons dias, Celeste. Olha, vou já ter com o Papá que quer ir comigo a casa do 

Alexandre Herculano - depois ver-te e depois trabalhar. Até à noite, sim? 

Sou o teu, teu Jaime, teu Amante, teu Jaime. 
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227           58-7 (8) 

 

[Lisboa] 

[1872] 

 

Minha Celeste, passei uma parte da tarde no Instituto Agrícola a estudar ao 

Microscópio o bicho novo da moléstia da vinha; depois saí com o Papá até que me viste no 

Grémio. Foi preciso andar a mudar das lojas para casa da Adelina [Batalha Reis] uns trastes, 

assisti a que os marceneiros arranjassem umas coisas. Tenho todo o dia tido tantas saudades 

tuas! Olha e bem desejava eu ir antes do que mandar esta carta mas não pode ser, não é 

verdade? Minha Celeste eu agora à tardinha estava com muita vontade de te ver mas ao 

mesmo tempo a pensar que estava frio já de noite não podia fazer-te bem. Como estás da tua 

constipação? Vais deitar-te muito cedo e tomar um xarope muito quente, sim? Minha Celeste 

eu amo-te tanto, tanto, eu sou tanto teu. 

Minha Celeste, minha Esposa, tens pensado muito no teu Jaime, não é verdade? Que 

felicidade a minha quando vejo a nossa mobília. 

Tenho além do espelho do teu toucador um outro grande com moldura de mogno que 

eu já estive pensando em colocar defronte do outro para que tu te possas ao mesmo tempo ver-

te de frente e de costas, minha grandíssima presumida. 

Minha Celeste, vou mandar-te esta carta para que nada impeça que hoje te deites muito 

cedo para curares a tua constipação radicalmente. 

Amo-te muito, muito e sou o teu Esposo, o teu Jaime 
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228           58-7 (12) 

 

[Lisboa] 

[1872] 

 

Minha Celeste, minha Esposa, não te apareci de tarde porque estive com o Papá. 

Comprei mais copos de água e cálices de vinha para vinho e garrafa de vidro branco para água 

ou vinho e uma doceira ou confeiteira também em vidro branco. 

Eu estou tão contente quando assim me ocupo da nossa casa que nem se pode 

imaginar. Minha Celeste, minha Esposa eu amo-te tanto, tanto. Minha Celeste o teu Jaime 

ama-te tanto, pensa tanto, tanto e com tanta felicidade no nosso futuro! Minha Celeste, vamos 

casar muito breve, ver-nos para sempre um ao pé do outro. Minha Celeste, minha Esposa, 

minha Amante sou tanto teu, muito teu. 

Vou mandar-te esta carta agora, depois vou para casa. O Papá foi há bocadinho ver o 

tio José [Nunes dos Reis] e depois vai para casa. Quero que ele lá me encontre. 

Tu vais-te deitar muito contentinha e sonhar e pensar com a nossa casa futura, a nossa 

felicidade, sim? 

Diz-me amanhã na tua carta a que horas é o jantar ou pelo menos a que horas hei-de eu 

ir com o Papá, sim? 

Teu Amante, muito, muito Amigo, teu Esposo, teu, teu Jaime. Dorme como um 

Anjinho e pensa no teu Amante. 
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229           59-7 (3) 

 

[Lisboa] 

[1872] 

 

Minha Celeste, não, não digas que as nossas almas se separam, não. Quando eu estou 

junto a ti, ainda ontem não te conto o que penso o que espero? Eu bem sei que quando estou 

junto a ti o que me é mais natural é estar a olhar-te a olhar-te sem te dizer nada, mas sei, 

Celeste, é que te amo muito, e que te digo que te amo com os meus olhos e que queria passar a 

vida assim a olhar-te, a ver-te e adorar-te. Bem vês que bem pelo contrário o meu silêncio – é 

o meu amor. Minha Celeste vou te mandar esta carta e depois [vou] logo para casa estudar que 

tenho amanhã aula. Minha Celeste minha Esposa tenho tantas saudades tuas. Minha Celeste, 

minha Esposa, tenho tantas saudades tuas. Mas domingo e quintas não é verdade? 

Minha Celeste amo-te muito, muito. 

Vais pensar muito no teu Jaime, não é verdade? 

Amo-te, amo-te, amo-te muito, não digas que vives moralmente separada do teu Jaime. 

– Conversaremos muito. Eu bem sei que realmente a minha ideia fixa é o nosso casamento é a 

nossa vida juntos e que penso muito menos coisas que dantes – mas o pensar isto será o viver 

menos teu? 

Minha Celeste amo-te, amo-te muito Vou ver-te, ouvir-te o meu nome e para casa 

trabalhar. Teu muito, muito teu Jaime. 
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230           59-7 (5) 

 

[Lisboa] 

[1872] 

 

Minha Celeste minha Esposa como eu te amo, como eu penso em ti. Quantas e quantas 

vezes, minha Celeste, a pensar em ti eu sinto não sei que febres que perturbam e parece que 

um mundo novo da paixão que acorda em mim, que me faz perder a faculdade de ver o que me 

rodeia, de andar entre as demais pessoas – nem sei uma coisa que parece que me apaga a 

inteligência, iluminando-me uma alma grande cheia de sentimentos, cheia duma impressão tão 

intensa de felicidade como eu nem nunca sonhei. Minha Celeste amo-te, amo-te. Vê tu minha 

Celeste como é pálido, como é sensaborão, como é pobre tudo que se descreveu do amor. – 

que queres Celeste, parece-me que nunca ninguém amou com a paixão com que eu te amo. 

Celeste, Celeste, minha Celeste, minha Amante. 

E que tempo e que noite e que céu Celeste, como é divino e sublime ser feliz neste 

tempo, minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto eu tenho tão vivas saudades tuas porque o Céu 

está tão transparente e o ar está assim mesmo quente e faz-me parecer que subiu sangue à 

cabeça em ondas que o entontecem, e o meu espírito parece que pensa mais, mas nós estamos 

separados longe um do outro. Minha Celeste, minha Esposa, minha boa Amiga, minha 

Celeste. 

Minha Celeste venho dar-te as boas noites, adormeci encostado à janela. Vou dormir 

por 4 noites. Teu Jaime. 

Minha Celeste perdoa se só agora te vou ver. Tem cá estado o [Augusto] Soromenho e 

o Oliveira Martins que chegou de Espanha. Amo-te muito, muito. Hoje é 5ª feira – vou lá? 

Olha eu, no sábado, vou para o Turcifal. 

Amo-te muito, muito, sou o teu, teu Jaime. Queria tanto já a noite para me ver junto a 

ti! 



 467 
 

231           59-7 (15) 

 

[Lisboa] 

1872? 

 

Minha Celeste, venho contar-te o que fiz hoje. Estive com o Demétrio [Cinatti] até a 

corveta desamarrar e partir para Belém onde passam a noite de hoje sem que, todavia, 

ninguém possa vir a terra, saindo a barra amanhã pela manhã. O comandante deixava-me ir a 

bordo até Belém, mas como a corveta ancora ao largo, podia muito bem não arranjar barco e 

eu ter de ficar a noite a bordo, além do mar estar bravíssimo o que dificultava o barco. 

Eu não me importava ficar a bordo mas tu estavas com cuidado em mim Vim, pois, 

para terra já a corveta começara a mover-se. O Demétrio ficou agora no fim triste, mas bem. O 

comandante falou-me com muita amabilidade. Renovei a recomendação do Brito em cujo 

camarote que eu vi, o Demétrio fica. Em cima, a tolda estava cercada de gaiolas cheias de 

grande quantidade de galinhas e patos de óptimo aspecto. Havia muitas hortaliças ao ar e 

dependuradas em cordas quartos de vaca com aspecto muito fresco. Na primeira coberta 

faziam cozinha que tinha um cheiro excelente. Falei com o engenheiro do navio que esteve por 

vezes 6 e 7 anos em África sem febres nem incómodos e com um rapaz da marinha, meu 

antigo condiscípulo, hoje tenente que eu não via há muito tempo que acaba de estar, sem 

nunca ter febres, 4 anos em estação de África. 

Já vês, minha Celeste, que todo este aspecto te deve sossegar. Diz isto tudo ao Papá e 

aí às Manas, sim? Quanto a ti, deita-te muito cedo. Esta carta que não pode ir mais cedo é a 

nossa despedida por hoje, sim? 

Muitas saudades para o Papá e para as Manas, para ti do Demétrio que mas deu até ao 

último abraço já no cimo da escada do portaló. 

Pensa no teu Jaime, deita-te muito cedo. Teu esposo, teu Jaime. 
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232           57-13 (4) 

 

[Lisboa] 

[1872] 

 

Minha Celeste, quero dizer-te que tenho tido saudades tuas - não quero é que tu não 

imagines o mau humor com que eu estou. Vê tu, depois de amanhã vou-me embora e vou 

sofrer tanto, tanto lá sem ti. Minha Celeste, casaremos logo, logo que o possamos. Custa-me 

tanto, tanto estar assim longe de ti. 

Escrevo-te agora do Grémio onde tenho estado a trabalhar. Estive ainda agora em casa 

do Ramalho Ortigão onde fui buscar uns livros. O [Eça de] Queirós foi lá ter e os dois e um 

sobrinho do Ramalho que cá está do Porto foram para uma "soirée" que há hoje no Clube. 

Que excelente a "toilette" do Ramalho e do sobrinho que o imita!! Eu assisti a ela e vi-

os besuntarem-se várias vezes com "cold cream", vi-os tomar atitudes diante do espelho, que 

bem! Não contes isso aí a ninguém porque, enfim, eu estou no meu direito de me rir do que 

vejo e de to contar porque tu és eu, mas não devo fazer rir ninguém muito à custa do que eu 

vejo nas casas que me recebem. Não é verdade? 

Vou trabalhar. Adeus Celeste, não tenho feito tanto como queria, porque tu, minha 

Amante, não me tens deixado trabalhar. Amo-te, amo-te, amo-te muito, muito. Sou o teu 

Jaime 

Minha Celeste, bons dias. Como passaste? Diz-me porque me dizes tu na tua carta que 

se eu aqui ficasse mais dois dias que nos víamos? 

Vou lá hoje, sim? 

Minha Celeste, vou ver-te depois, tenho muito, muito que fazer. Abençoa o teu Esposo, 

o teu Jaime. 
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233           57-11 (10) 

 

[Turcifal] 

1872? 

 

Sim, minha Celeste, deixo-te ler os Études Philosophiques de Nicolas [?], é um livro 

bem escrito, de certo. Eu li-o há muito tempo e não o tenho, mas logo que vá a Lisboa to 

arranjo. 

Diz-me, eu sendo casado contigo posso falar às tuas Freiras? O pior é que elas falam 

inglês que eu sei pessimamente. Minha Celeste, não te posso escrever mais por causa da hora 

– diz-me – vais-me responder a esta carta dizendo-me que sabes que te amo muito, que és 

muito feliz com o meu amor? 

Minha Celeste, quando eu ontem estava debaixo da tua janela, estive para te pedir que 

escrevesses duas palavras dizendo-me que me amavas muito, num papel e que mo atirasses 

para baixo. Não imaginas como isso me consolava – Tão triste, tão triste, com tantas saudades 

tuas que eu estava! 

Minha Celeste, então o Jaime poderá ter a felicidade de ir asserenar a sua Noiva, a sua 

Amante? Não tens teu, o teu Jaime que te quer tanto, que te dedica toda a sua vida, toda a sua 

paixão? Amo-te, amo-te, amo-te muito. Adeus Celeste, tenho que mandar já esta carta para o 

correio para ir para Lisboa. Vou agora ter imenso que fazer com os vinhos. Sou o teu Esposo, 

o teu Jaime. Estás feliz, sim? Estamos por tão poucos dias a ser Noivos!. Sou o teu Jaime! 
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234          59-1 (5) 

[Turcifal] 

25? Março 1872 

 

Minha Celeste, minha Celeste. Então não é verdade que tu, a estas horas, já não pensas 

como pensavas ao escreveres a carta que eu hoje recebi? Não é verdade que existindo no 

mundo o teu Jaime, esse mundo te não é insuportável? Não é verdade que amando-te eu como 

te amo, tu não te sentes infeliz? Não é verdade que pensando que vais viver sempre ao pé do 

teu Jaime, tu tens coragem e paciência para sofrer as contrariedades que tem a vida? Minha 

Celeste, perdoa-me se eu também te escrevi uma carta triste, mas que queres, naturalmente a 

tua não me podia fazer alegre e eu devia-te o meu espírito tal como ele naturalmente se 

achava. Não é isto verdade? É que tu, coitadinha, estás adoentada e nervosa; mas que queres, 

Celeste, tu dizeres-me que sendo nós casados muitas vezes hás-de chorar, tu dizeres tudo isto, 

faz-me uma impressão que não imaginas. Não pensemos mais nisto. Minha Celeste, diz-me, 

diz-me, repete-me, que me amas muito e já eu estou feliz. Tenho tantas saudades tuas. Não, 

Celeste, não poderei ir ver-te antes de sábado. O vinho dos Judeus e do Papá dão-me muito 

que fazer até lá, mas sábado, de manhã, conto aí estar. Minha Celeste, ainda agora é quarta e 

ainda que quarta à noite, amanhã 5ª, depois 6ª, são ainda dois dias inteiros. Sábado também te 

não vejo muito cedo mas, enfim, passo parte do dia a andar para te ir ver, pensando nisso. 

Minha Celeste, que saudades eu tenho de ti! 

Não vou plantar cepos de Bordéus - não - eu não disse isso. Vou arranjar um meio de, 

artificialmente, arranjar vinho com o aroma e paladar de Bordéus, mas isto não tem nada com 

as cepas. Se não chegar a resultado nenhum, não perco nada. Minha Celeste, minha Esposa, eu 

amo-te tanto, tanto, decerto que o ser muito rico é muito injusto decerto e acredita tu, Celeste, 

nós nunca chegaremos a essa injustiça. Como eu tenho pensado em ti! Olha, Celeste, perdoa-

me, mas eu não pude ainda tornar a ler a tua carta de hoje. É que ver que realmente tu 

escreveste e pensaste aquilo, faz-me muito mal. Perdoa-me, mas se sinto isto não to devo 

dizer? 

Adeus, Celeste, venho-me despedir de ti. Tenho estado aparentemente a estudar, mas 

realmente a pensar em ti, olhando maquinalmente para um livro que eu tenho aberto diante de 

mim, há horas. Eu sou tão teu! Toda a minha vida, todas as minhas fantasias, tudo que espero 
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e penso está tão ligado a ti! Olha, quando eu assim estou, deixando-me levar pelo meu 

pensamento, é que vejo bem até que ponto eu sou teu; até que íntimo e profundo do meu 

espírito tu estás. Minha Celeste, minha Celeste, minha Esposa, eu amo-te tanto, tanto, tanto! 

Minha Celeste, ama-me tu muito, muito! Diz-me que és feliz com o meu amor. 

Minha Celeste. Abençoa-me e sejas bem minha Amiga. Sou o teu Esposo, o teu 

Amante teu Jaime 

Minha Celeste, bons dias, como estás tu? Já tive a tua carta hoje, sim, que tu foste tão 

boa, tão boa! Como eu tenho beijado esta carta bendita! Como eu a tenho beijado! Entreguei a 

tua carta à Mamã que a foi ler. Minha Celeste, minha Esposa, tu é que foste muito boa. Eu 

fiquei tão contente, tão contente por a carta que me escreveste e por teres escrito à Mamã. 

Tenho lido tanto a tua carta! Eu fico tão triste, quando me afligem, como a de ontem, as tuas 

cartas. É que me custa muito, muito, receber uma carta tua e não a ler muita, muita vez. Minha 

Celeste, minha Amante, amo-te. Agradece ao Augusto Gardé e à Beatriz a amabilidade da sua 

recomendação, mas assevera-lhes que me não esqueço. Sábado devo estar em Lisboa. Lê o 

Walter Scott, sim, Celeste. 

Não há entre mim e a minha Noiva enquanto trabalho, senão o contraste que deve 

haver. Eu sou forte, graças a Deus. Olha, ainda eu não trabalho a metade do que devia e podia 

trabalhar, e a minha Celeste não quero eu que se incomode nem que se canse. Coitadinha! 

Também às vezes levo bastante tempo para, afinal, te escrever bem pouco. É que penso 

em ti, penso em ti, e fico tanto tempo com a pena suspensa sobre o papel, sem escrever nem 

uma palavra. Minha Celeste, eu amo-te tanto! Ainda bem que me mandaste esta carta. Eu 

precisava, eu tenho estado tão triste, tão triste. Pois então por que é que não havia de ter lugar 

a tua carta à Mamã, ela que ficou tão contente, tão contente e que a foi ler? Minha Celeste tu 

és um Anjo e eu amo-te muito, muito, e eu sou muito teu. Minha Esposa. Celeste, não te posso 

hoje escrever mais, tu perdoas-me? Tenho tido que fazer, e agora já é tarde e eu não quero que 

o correio parta sem a minha carta. Adeus, minha Celeste, abençoa-me tu. Bem sabes quanto eu 

sou infeliz quando te vejo a ti triste e descontente. Amo-te, amo-te muito. Eu vivo para te 

fazer feliz. É a minha Missão e a razão de ser da minha vida. Teu, muito teu Jaime 
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235           59-7 (10) 

 

[Turcifal] 

1872 

 

Minha Celeste, venho agora escrever-te à pressa, tenho tido hoje muito que fazer. Já li 

a tua carta, minha Esposa, já a beijei muito. Muito. 

Olha, Celeste, estou triste, não sei se amanhã me poderei ir embora. Tenho ainda aqui 

tanto que fazer, por isso se eu aí não aparecer não tenhas cuidado. Estou zangadíssimo. São 

quase 4 horas nem posso escrever-te. 

Não sei se amanhã poderei ir ver-te. Tenho imensas saudades tuas, só eu sei o que me 

afligem. 

Minha Celeste, é que o correio vai partir – adeus, adeus, vou fazer a diligência para 

amanhã aí ir – eu quero tanto, tanto. Minha Esposa amo-te, amo-te. 

Que sonhos tu tiveste. Vamos a ver se amanhã já podemos ambos, muito felizes, falar 

nisso. 

Vamos casar-nos o mais depressa possível, sim. teu, muito teu Esposo, teu Jaime 

Muitas saudades da Mamã e do Papá. Teu Jaime 
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236           59-1 (20) 

 

[Lisboa] 

28 Julho 1872 

 

Minha Celeste, encontrei o [Carlos Augusto Miguel] May Figueira, fomos para casa e 

estive a trabalhar ao microscópio até agora que te escrevo, 2 horas e meia da noite. 

Vou arranjar ainda umas coisas e dormir encostado à mesa meia hora ou coisa assim. 

Penso tanto, tanto em ti. Minha Celeste, minha Esposa, minha Celeste, como eu sou teu, como 

eu te amo, como eu vejo bem que horror de vida, que inferno sem ti, sem ti, minha Amante, 

minha Mulher. Adeus, adeus, não há remédio, abençoa até amanhã o teu Esposo, o teu Jaime. 

Minha Celeste, vim a correr até aqui, mas ainda tenho tempo para te dizer que te amo 

muito, muito, que sou muito teu, e que tenho muitas saudades tuas, isso sinto-o bem, cada vez 

mais – é que cada vez somos mais um do outro. Parto. Adeus, teu Jaime. 


