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[Carta de José Correia da Serra às irmãs dando novas de sua saúde, dizendo que
tem muito trabalho mas que julga ser do agrado do Governo e que é tempo de
cuidar da satisfação dos serviços de seu irmão Joaquim. Também manda junto
carta para Alexandre António Portugal.]
Filadélfia, 8 de Novembro de 1817
BCMNHN (Bibliothèque Centrale du Museum National d’Histoire Naturelle, Paris),
Ms. 2442

Philadelphia. 8 de Novembro 1817
Irmãas e senhoras de minha alma.
Por duas vias differentes lhe mandei procurações e instrucções para que lograssem do tal qual
bem que posso por ora fazer-lhe. Espero que jà la terão recebido ambas as vias, e que se acharàõ
mais dezafogadas. Agora me aproveito deste navio para dar-lhe noticias minhas, assim como lhe
prometì e hirei fazendo. Espero com alvoroço noticias suas e resposta ao que lhe mandei.
A minha saude não hè perfeita, mas dou sempre graças a Deos que não hè ainda peior despois
de huma vida tão atropellada. A trabalheira do oficio, não hè pouca neste instante, mas espero
que o nosso Governo se darà por satisfeito dos rezultados. Incluo huma carta para o senhor
Alexandre Antonio e outras duas que teràõ cuidado de mandar logo entregar aos negociantes a
quem são dirigidas.
Agora hè tempo proprio para cuidarem no despacho dos serviços de nosso irmão Joaquim,
visto a Providencia lhe deparar hum Secretario de Estado tão favoravel como o senhor Thomaz
Antonio.
Adeos por ora minhas ricas irmãas e senhoras do coração.
Seu irmão e amigo de dentro da alma
Jozè.
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