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[Carta de monsenhor Miranda a José Correia da Serra congratulando-o pela
atribuição da ordem de Nossa Senhora da Conceição e pela eminência de ser
chamado para a Côrte; aproveita a oportunidade para oferecer sua casa e seus
préstimos.]
Rio de Janeiro, 20 de Julho de 1818
BCMNHN (Bibliothèque Centrale du Museum National d’Histoire Naturelle, Paris),
Ms. 2442

Illustrissimo Senhor
Meu prezadissimo amigo e senhor. Vou dar-lhe os parabens da comenda da nova ordem da
Conceição com que Sua Magestade se lembrou de o condecorar o que na verdade muito estimei.
Ora como eu estou persuadido de que brevemente possa ser em Vossa Senhoria vir para esta
Corte, o que me dará a maior satisfação, vou rogar-lhe queira servir-se desta sua caza no que me
dará o maior prazer e contentamento; pois não tenho má caza, e no milhor sitio do Rio de Janeiro
que he no Campo de Santa Anna e pela amizade, com que sempre me tratou espero assim
merecer-lhe aceitar esta minha suplica.
De-me Vossa Senhoria noticias suas pois desde que estou nesta Corte só recebi huma unica de
Vossa Senhoria, e eu com esta são sinco que lhe tenho escripto.
Desejo Vossa Senhoria passe com boa saude; e que me dé occasioens de lhe mostrar o quanto
me prezo ser com a maior estima e consideração
Illustrissimo Senhor Joze
De Vossa Senhoria
Correa da Serra
Criado e amigo do coração obrigado
Rio em 20 de Julho de 1818
Monsenhor Miranda
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