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[N.º 40]
[Carta [do duque de Lafões a José Correia da Serra] estranhando o primeiro que
o segundo minimize a amizade que sente por ele. Afirma que o seu papel é
servir o Estado e não interesses particulares.]
Lisboa, 7 de Maio [de 17..]
BCMNHN (Bibliothèque Centrale du Museum National d’Histoire Naturelle, Paris),
Ms. 2442

Lisboa 7 de Mayo
Se eu dissera que a minha amizade foi sempre maior e mais fina que a de Vossa Merce para
comigo, com ser isso huma verdade, podia Vossa Merce escandelizar-se; direi pois e unicamente
em reposta da sua carta de 15! que ahinda hoje me entregou Pombeiro, que a sua injustiça ahinda
he mayor que a minha amizade. eu meu Abbade não estou à1 testa dos negocios de Portugal,
como talvez lhe escreverao os que não conhecem nem o como a quem sirvo, nem a gente com
que vivo: Nada governo; porque o nosso militar, a que prezido havera 3 mezes somente, não
bastao 3 mezes para o indireitar. Nada posso, e segundo o meu gesto, idade, e caracter, se alguma
coiza poder ajudar a bem do Estado! sera sempre por meio do Conselho, e não imitando a
prepotensia dos outros ministros o que destroe o respeito que se deve tanto ao Soberano, como
ás leis, e a mesma rezão.
Vossa Merce tem hum amigo no Gabinete do qual tem recebido algums signais de
benovolencia, que hontem no mesmo Gabinete pareceu alguma coiza corrido, de ignorar que o
Padre por hum decreto se tinha lembrado de honrar a Vossa Merce o tal amigo porem he bem
digno da sua amizade, e muitas vezes o ouvi na prezença do Principe louvar o seu grande
merecimento. Tenha o Abbade compaxão2 do pobre Duque velho; ministro do Gabinete sem
uzo, general sem forças, e entre gente que se diz patriota, e não pensa senão na sua conveniencia
ou em derrubar huns a outros.
A ordem e decreto para se lhe darem os seus apontamentos se entregou a Luiz Pinto tendo o
Principe querido que corresse tudo pella Repartição des Affaires etrangeres. Adeos. A minha carta
ultima que talvez me poupara a que hoje recebi certamente se perderia. Outra vez adeos e tomara
poder dizer athe à3 vista4.
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a, no manuscrito.
O texto que se segue parece ser escrito com outra pena.
a, no manuscrito.
Não tem assinatura mas a caligrafia parece ser a do duque de Lafões.
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