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[Carta de D. Francisco de Almeida [a José Correia da Serra] pedindo o favor de
apoiar Bowdich que se desloca a Lisboa para estudar os descobrimentos
portugueses em África.]
Paris, 3 de Agosto de 1822
BCMNHN (Bibliothèque Centrale du Museum National d’Histoire Naturelle, Paris),
Ms. 2442

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor
O portador desta he Mr. Bowdich[?], viajante inglez mui distinto tanto pelo seu caracter, como
pelas muitas e estimaveis obras que tem publicado, a sua viagem ao Reino de Ashantee he
sumamente curiosa; vai a Lisboa para se informar das descobertas e trabalhos dos portugueses na
Africa, das quaes Mr. Salt[?]dá1 huma idea tão errada nas suas viagens; persuadido pois que
ninguem o poderá guiar tão luminozamente como Vossa Excellencia, peço a Vossa Excellencia
pela amizade com que me tem favorecido, e mais que tudo para gloria da nossa illustre Nação, lhe
forneça todos os documentos e ideas, que, de algum modo possão ser uteis aos seus fins.
Mr. Bowdich alem dos seus trabalhos geographicos tem-se applicado com grandissima
distincção às2 sciencias naturaes, estou certo que Vossa Excellencia ha-de ver com interesse os
seus trabalhos zoologicos e botanicos.
O portador dará a Vossa Excellencia noticias dos Sabios do Jardim, elle tem merecido a
atencção de todos, mas mui particularmente de Mr. Cuvier. O respeitavel Haüy morreo carregado
de virtudes, trabalhos, e annos, o seu lugar foi dado a Mr. Brogniart.
Espero que Vossa Excellencia perdoarà o meu atrevimento, e me dará as suas ordens, que
executarei com a promptidão e prazer de quem tem a honra de ser
De Vossa Excellencia
Muito [...] servidor e obrigadissimo amigo
D. Francisco d’Almeida
Paris 3 d’Agosto de 1822
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da, no manuscrito.
as, no manuscrito.
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