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DAS SciENCIAS DE LiSBOA. xr

DISCURSO

Recitado feio Secretario José Maria Dantas Pereira no Paço
da Bemposta, perante ElRey Nosso Senhor, por occasiao^

da felicissima restauração do Tbrono Lusitano.

SENHOR

lluMA facção maligna, usurpando o nome da Naçáo
Portugueza

,
ouzou artentar contra a independência desta

Nação fiel, procurando desmantelar e abater o Throno Au-
gusto, que V. Magestade herdou de seus Renes Progenito-
res

,
conforme as leis fundamentaes da Monarquia : com ef.

feno, <;qucm dirá que pertender democratisar Portugal, nas
suas actuacs circunstancias, não equivale a intentar fazello
hespanhol ?

Os Portuguezes pois, vendo-se illudidos, espoliados,
c abysmados na voragem terrivel das desgraças mais horri-
veis, anhelaváo sacudir tao hediondo jugo ; e restaurar
aquellas suas instituições tão antigas como sabias, que exal-
tando c abrilhantando cada vez mais a Real Coroa , cen-
tuplicarão o seu poder, dilatando-o prodigiosamente por
todas as quatro partes da terra.

Todavia submissos ainda mais, se he possível, do que
leaes ao seu Monarcha

, esperavao hum signal
, que lhes

afiançasse ser do Real Agrado a execução deste seu inten-
to verdadeiramente nacional e bemfazejo.

Eis hum Infante, preclaro filho de V. Magestade , ar-
vorando a bandeira deste signal, e designando assim o
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momento opportuno para a satisfação da geral vontade :

V. JNbj>cstade firma aqucUa bandeira ; e Portugal resurge

immediatamente prostrando, e soterrando a negra facção anár-

quica.

São fructos immediatos de tão grande, rápido, e bem
concebido movimento , a extincção da guerra civil em am-

bos os hemisférios , e a do receio da guerra estrangeira :

alem de que resurge o socego das familias, do Throno , e

do Altar; o commercio se reanima; e em huma palavra a

Monarquia se restaura , fazendo-se provável que o Brasil se

reúna a Portugal como bom irmão , e conseguindo-se van-

tagens taes e tantas, dentro de brevíssimos dias, sem o

custo de huma só desgraça , ou do mais leve damno.

Testemunha pois de tão altas venturas a Academia das

Sciencias, que jamais deixou de cognominar-se Real, e de

ser sensível á publica prosperidade , trasborda no maior ju-

bilo por tão felices acontecimentos : e envia respeitosamen-

te esta depuração á muito Augusta Presença de V. Ma«
gestade para ter a honra de congratular a V. Magestade

por tão admirável restauração ; expressando ao mesmo tem-

po os mais vivos desejos de que a sua duração iguale a do

mundi) ; e beijando com o maior acatamento a Mão Real

do melhor Soberano.
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