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ARCIIEO LO GIA P O L ITIC O -LITTE R A IU A

() ('mulo Mordomo-Mór, que levou esta carta, trou
xe em resposta a l). Lconor da Camara ordem verbal
'de sair do Paço impreterivelmente no dia seg:uinte ao
meio dia.

Hes])osta de D. Leonor da Camara ao Ministro dos
Ncgocios do Reino, que a procurou apenas sahiu o
Conde de Sampaio para lhe annunciar os despachos
que lhe queriam dar.
111.™° e Ex.™° S nr.—Desculpe V. Ex.® a secura com que
recet)i a participação que V. Ex.® teve a bondade de me fa
zer da minha nomeação para Dama da Ordem de S anta
Izabel; mas de tal modo estava oceupado o meu espirito
n’aquelle momento, que não respondi a V. Ex.® com a ci
vilidade que devia. Pouco depois recebi o aviso da dita
nomeação, e juntam ente uma carta do oíBcial m aior da
Secretaria na qual me annunciava da parte de V. Ex.® que
S. M. Im perial me concedia uma pensão de um conto de
reis, annual e vitalícia. S. M. Im perial já podia conhecerme, e ficar certo de que não aceito recom pensa algum a
pelos meus serviços, além de boas palavras, e provas de
estimação, que lhe mereço. Sua A ugusta Filha, a R ainha,
m inha Ama, que muito m elhor me conhece, já me tem re
com pensado plenam ente, honrando-m e com a sua inteira
confiança, por estar bem convencida que o meu interesse
no seu serviço é unicam ente a sua gloria e a felicidade da
nação portugueza.
Espero que S. M. Im perial se não offenda se eu recuso
a Ordem, e a pensão; e posso affirmar a V. Ex.® que assim
como recuso uin conto, recusaria igualm ente vinte ou qua
renta contos, se me fossem offerecidos (i).
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P ara o resto de m eus dias tenho quanto me basta no
ordenado de Dama, a que já tenho direito, e no fim da mi
n h a vida o testem unho da m inha consciência, e uma pouca
de terra p ara cobrir meu corpo, é tudo quanto desejo.
Deos G uarde a V. Ex.».
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Paço das Necessidaties 23 de Outubro de 1833.

D. Leonor da Camara.
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