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[Carta [do duque de Lafões] a José Correia da Serra informando do envio do
dinheiro da pensão e da nova lei sobre a censura que não contempla a
Academia.]
Lisboa, 17 de Outubro de 1795
BCMNHN (Bibliothèque Centrale du Museum National d’Histoire Naturelle, Paris),
Ms. 2442

Senhor Abbade
Simão Pires, que hé bom amigo, chega neste instante aqui dizendo que Vossa Merce quer que seja
por elle que nos correspondamos, e eu por elle recebi a sua ultima carta a qual respondi por
Koster com o dinheiro da sua pensão. Descance Vossa Merce que Francisco Antonio he o
encarregado da sua procuração e elle sabera dar boa conta de si, e com toda a exactidão. Vossa
Merce gostara de saber que as coizas da Academia não vão mal; Tivemos o desgosto de não ser
contemplados em huma ley nova que sahiu a resposta da censura dos livros; mas tenho toda a
esperança de que se declarara em breve a comfiança que se faz da Academia: Posso dizer-lhe que
não ha quem não pergunte por Vossa Merce e pello estado da sua saude com interesse hum delles
[he Sua Alteza Real] e ao parec[er] com amizade, o Princ[ip]e, e meu Senhor tambem me
perguntou muito e lhe fez honra. Por não fazer esperar Simão Pires não digo mais senão que os
seus livros e pequenas dependencias estão na mão do seu maior e mais constante amigo.
Lisboa 17 de Outubro de 1795
Suas irmãas estao boas, porque sey de [...] escreverao-me o parabem do nacimento de meu
filho que muito se recomenda a Vossa Merce.
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