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DAS SCIÇNÇIAS DE LiSBOA, XIII

DISCURSO

Recitado pelo Secretario Jasd Maria Dmtat Pereira nç Pap
da Bemposta ,

perante o Sereuissiuw Senhor Infante J}.

Miguel , Presidente da Academia
,
por occflsião dfl fç~

licissima .roftauraç^no do Throm Lusitano.

SENHOR

A Academia Real das Sciencias, que se honrava respei-

tando em V. A. R. o seu Presidente , se felicita , e se

gloria , muito extraordinária e grandemente , contemplando

que V. A. R. acaba de unir áqucUe titulo de seu Presi-

dente os immortaes, e muito distinctos, de restaurador da Mo-
narquia Portugueza , e destruidor das guerras civis

,
que no

fim de trinta annos de gravíssimos padecimentos , augmen-

tando-os sobremaneira , deveriao produzir terríveis convul-

sões politicas, que terminarião (provavelmente fallando

)

na aniquilação da independência nacional , se huma força

estrangeira , e se a politica europea , não precisassem a Hes-

panha a deixar de avaaçar pelo caminho da destruição

alhêa , e própria
,

por onde a França havia marchado tão

tristemente.

Ah! e com que suavidade, com que rapidez, hum só

movimento patriótico de V. A. R. , evidenceando aliás quan-

to por ventura ainda influe em Portugal o exemplo das

Reacs Pessoas , nos levantou ao cume da fortuna quando

híamos precipitando-nos pelo despenhadeiro da desgraça !

Desconfianças, violências, e todos os perigos que, ou ja

nos dilaceravão, ou ameaçavão arremessar-nos proniptamen-
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te ás voragens da desordem, c da miséria, desappareccrão

dentro de oito dias
,
podendo V. A. R. dizer verdadeira-

mente : (i Dentro de liuma semana sahi de Lisboa , e venci

j> os maiores inimigos da minha Pátria. »»

A Academia pois scnsivel e reconhecida a tantos e

taes benefícios, exulta de prazer, e tanto mais exulta por

isso que somente a verdadeira sciencia pôde conhecer o

justo valor de tudo, e antever os prováveis futuros que

devem brotar do presente c do passado: por tanto anima-

da pelo mais puro e fervoroso reconhecimento , envia esta

deputação para ter a honra de beijar em seu nome, e por

hum tal motivo, a Regia Mão de V. A. R.

DIS-




