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[Carta de D. Domingos de Sousa Coutinho a José Correia da Serra mostrando-se
disponível para ajudar a resolver os problemas que tenha junto da Côrte.]
Paris, 29 de Novembro de 1802
BCMNHN (Bibliothèque Centrale du Museum National d’Histoire Naturelle, Paris),
Ms. 2442

Senhor Jozé Correa da Serra
São passados quazi 14 annos que sahi de Portugal e neste longo espaço de tempo, muito pouco
soube de anedoctas1, e successos particulares do Reino. Pois hà muitos annos que Vossa Merce
era partido de Lisboa, mas vagamente e sem saber a cauza, o fim, e o lugar onde se achava. Vim
depois a saber com muita minha satisfação que Vossa Merce addido à Legação de Londres, e
empregado pela Corte em muitas outras commissoens uteis.
Nesta fé cheguei aqui a 16 de Setembro, onde ouvi que Vossa Merce estava em Pariz retirado,
e desgostozo. São já passados 2 mezes que aqui estou esperando o momento de partir para
Londres a cuja Missão Vossa Merce saberá que fui nomeado, e não o vendo, nem encontrando
em parte alguma, resolvo-me a escrever-lhe esta carta cujo fim hè simplesmente mostrar-lhe a
minha particular admiração que Vossa Merce quaesquer que fossem os seus desgostos em
Londres, não [prescindisse] da minha antiga amizade, e veneração para o seu merecimento tanto
quanto bastasse para me communicar as suas magoas, e pedir-me o meu auxilio para as remediar
—
Pouco valho certamente. — Bem o sei, mas a justiça e a benignidade de Sua Alteza Real são
taes, e tão conhecidas que eu não posso duvidar que a minima reprezentação2 não bastasse para
restituir Vossa Merce a hu[m]a situação mais conforme ao seu conhecido prestimo e talentos.
Que Vossa Merce se persuada da minha prontidão a concorrer em tudo o que for tendente a
melhorar a sua posição, do meu vivo dezejo, que me ponha à prova, e que a minha paixão lhe dè
lugar para não confundir hums homens com os outros, da Patria com os seus inimigos, hè o fim
unico desta carta, e hè a sincera expressão dos votos que faz quem se julga ainda
De Vossa Merce
Muito fiel venerador, e amigo
D. Domingos de Souza Couttinho
Pariz 29 de Novembro 1802
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anecdotas, no manuscrito.
Requerimento.
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