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[N.º 4] [Carta de José Correia da Serra a suas irmãs, dando notícias e declarando
que em breve estará de regresso à Europa. Dá mostras de grande consideração
por Alexandre António das Neves.]
Filadélfia, [3]1 de Março de 181[3]
BCMNHN (Bibliothèque Centrale du Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris), Ms. 2442

Filadelfia [3]1 de Março 181[3]
Minhas ricas irmãas do coração.
No fim do anno passado recebi duas cartas suas de 28 de Mayo outra de 21 de Julho; ambas
me vierão à mão no mesmo dia, sem saber como nem por quem. Como despois que aquì estou
me não tem chegado carta alguma de Portugal senão estas duas tão extremamente retardadas, não
obstante eu ter para là escrito muitas, julguey que não podia descansar senão entregando a
resposta a pessoa segura que là as entregasse, o que agora posso fazer por esta ocazião que se
aprezenta. O conde de Funchal1 me diz em huma carta escrita de Londres a 14 de Dezembro
passado, que tinha remetido para o Rio de Janeiro os seus requerimentos com as melhores
recomendações (...) não me diz o que os requerimentos contêm2; espero em Deos que tenhão
bom deferimento. Daqui a cinco ou seis mezes estarei muito mais perto de Portugal, e ao menos
terei ocazião de ter amiudo cartas suas. Não me admira nem me faz novidade o que me dizem da
bondade e boa amizade que lhe tem mostrado o senhor Alexandre Antonio das Neves, porque hè
segundo o conceito que delle fiz sempre, e estimo ver que hè hum dos poucos portuguezes sobre
os quaes me não enganei. A minha saude não hè perfeita, mas não me impedirà a volta para a
Europa. Peço-lhe que dem à Thia as minhas vivas saudades, e aceitem outras tantas para si deste
seu
Irmão do coração
Jozè Corrêa da Serra
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D. Domingos de Sousa Coutinho, irmão de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, conde de Linhares.
contem, no manuscrito.

Transcrição: J. C. S. Jesus, 2004
Referências: Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France / Direction des
bibliothèques de France. Tome LV, Paris, Bibliothèque centrale du Museum d'histoire naturelle (supplément) /
par Yves Laissus, (Paris : Bibliothèque nationale, 1965), pp. 125-126
BCMNHN.Ms_2442.Nº4_181[3].pdf

