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Meu Abbade
Vai de novo a Londres o nosso Pombeiro, e eu desta vez o envejo, porque ficará por la mais
tempo. Elle lhe entregará 100 moedas, que nem todas são prezente; mas a maior parte renda das
suas pequenas pensoens que eu cobrei, e despendi em qualidade de amigo, como dinheiro meu.
Muito bem lembrado estou que Vossa Merce me pedio lhe mandasse os seus livros e papeis.
Posso dizer-lhe que tudo está debaixo da minha chave sem que ninguem o tenha visto; Porem
porque sou velho, e pode Deos levar-me para Si de repente, me aproveito de tão seguro portador
como o Cordes[?] para remeter o incluzo; e athe escrevo neste pequeno papel para que elle
mesmo não estranhe o maior volum[e].
A respeito dos livros e mais papeis, em que se contem algums que de direito pertencem à1
Academia, escreverei a Vossa Merce pello proximo seguinte paquete. fui entregue da planta que
da sua parte me trouxe o Paiva e a estou vendo florida na minha janella.
A Duqueza que tambem como eu he muito sua amiga está 2 muito boa. deu-me dois filhos
lindos e o primeiro, que apenas de 5 annos fala ja corretamente o inglez mostra ter muito talento
para tudo. Adeos que o guarde e mo deixe ver ahinda.
Amigo
Bragança
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a, no manuscrito.
esta, no manuscrito.
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