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[Carta de D. José Maria de Sousa a José Correia da Serra agradecendo a sua
companhia e lamentando as calúnias de que tem sido alvo.]
Falmouth, 27 de Julho de 1799
BCMNHN (Bibliothèque Centrale du Museum National d’Histoire Naturelle, Paris),
Ms. 2442

Senhor Joze Corrêa da Serra
Estimavel amigo e senhor do coração. Agradeço-lhe muito as suas affectuozas expressoens, que
sei merecer-lhe com verdadeira amizade. Tive o maior gosto em vê-lo, e devo-lhe os maiores
momentos que ahi passei: agora só me restão saudades e a magoa de o deixar ainda afflito com as
penas que lhe causão. Repito-lhe os mesmos rogos de fazer pouco cazo de semelhantes calumnias
que devem e espero hão-de, recahir sobre os seus authores. Dezeji-o não só como seu amigo, mas
por honra do nosso paiz; do qual me envergonhei quando sube tinha sahido dele, e me
envergonho todas as vezes que vejo permetirem-se taes couzas como lhe sucedem. Emfim espero
que o senhor Rodrigo insista sobre a sua pensão que não pode sêr melhor empregada — e poderá
fazêr calar diversas pessoas.
Não me esquecerei de mandar a[o] Camara o seu papelinho e de fazer tudo o mais que me
recomendou. Desculpe-me a pressa, pois estamos a partir segundo me diz o capitão e veja se em
qualquer cauza posso servi-lo em Lisboa pois tem certa a vontade deste
Seu amigo affectuozo e fiel criado
Falmouth 27 de Julho 1799
D. Joze Maria de Souza
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