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[N.º 39]
[Carta [do duque de Lafões a José Correia da Serra] informando que em breve
lhe dará notícias das suas finanças e do que de futuro ser útil; deve arranjar
quem lhe trate dos assuntos. Manifesta a falta que o Abade faz mas que nem
todos acham o mesmo.]
Lisboa, 26 de Agosto de [17..]
BCMNHN (Bibliothèque Centrale du Museum National d’Histoire Naturelle, Paris),
Ms. 2442

Lisboa 26 de Agosto
Parte daqui à1 pressa Francisco Rapozo em deligencia do serviço: não quero que apareça ao meu
amigo sem lhe dar huma lembrança minha. Não tem sido por falta desta o meu silencio mas o
meu genio, que Vossa Merce conhece he passeiro, demais que não tem faltado que fazer: Rapozo
lhe dira o estado das nossas coizas. Conselho de 15, administração de dois, descuido de mil,
mizeria de todos. Eu darei conta das suas rendas – brevemente juntarei o que poder, e para que
ao diante não fique Vossa Merce dependendo das minhas lembranças por huma vez direi com o
que posso assistir-lhe, e Vossa Merce nomeara a pessoa que ha-de correr com isso. Vossa Merce
me faz agora muita falta porque estava metido em calculos, e operaçoens de financa de que
apenas sabia algums principios geraes. Vossa Merce faz muita falta ao Estado. Hontem o tornei a
dizer ao Principe. O mordomo-mor tambem o chora, mas he só por hum olho. Não falemos nos
mais, porque ahinda vem menos, e já convem que o velho D.. vio ao longe. J. de At- tem escrito
bem; e me parece bom portuguez. Como está2 Vossa Merce de saude? mande certidão de vida e
aceite hum cordeal recado da Duqueza e de meu filho3.
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a, no manuscrito.
esta, no manuscrito.
Não tem assinatura mas a caligrafia parece ser a do duque de Lafões.

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.Nº39_[17..].pdf

