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[Carta de José Correia da Serra às irmãs dando notícias da saúde e pedindo para
continuarem a tratar de assuntos financeiros. Pede que lhe seja enviado o fruto
das pensões da pólvora e do comércio para o que possa investir.]
Washington, 4 de Março de 1819
BCMNHN (Bibliothèque Centrale du Museum National d’Histoire Naturelle, Paris),
Ms. 2442

Washington 4 de Março. 1819
Manas e senhoras de minha alma
Recebi hà does mezes a sua carta de 11 de Novembro passado, e por ella vejo com gosto que
desfrutão de saude. Deos queira continuar-lha e por largos annos, a minha com a grande atenção
que tenho della, tem-se hido conservando boa, e infinitamente melhor do que hum anno hà.
Estimo que se vão dezembrulhando os negocios de tudo aquillo que destinei para seu uzo: essa
mesma ocupação ainda que possa por vezes ser trabalhoza, hè melhor do que estar sofrendo sem
fazer nada. Ahì remeto huma carta para o senhor Soares de quem não tenho recebido nem huma
palavra. Escrevo tãobem ao senhor Alexandre Antonio, para lhe dar os parabens do seu lugar de
provedor da moeda. Por Maio lhe mandarei a procuração deste anno que se passou, e estimarei
receber noticias meudas dos seus negocios. Emquanto ao que cobrarem das pensões da polvora e
do comercio peço que mas remetão, não para eu gastar, ainda que os gastos são grandes aquì mas
para cà lhos ajuntar em hum mealheiro seguro e proveitozo, com que se acharão quando Deos
for servido chamar-me, doutro modo dezaparecem esses pequenos cabedàes sem se saber o mais
das vezes em que se forão.
Não posso por ora ser mais extenso, porque tenho muita obra diante de mim mas aproveitarei
a primeira ocazião. Adeos por ora minhas ricas irmãas e senhoras, de quem sou bem do coração.
Irmão e amigo Verdadeiro
Jozè Corrêa da Serra
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