
Representa o A' Assembl a Geral Constituinte
E Legislativa Do Imperio Do Brasil, Sobre a

Escravatura (Classic Reprint)
Ladda ner boken PDF

Jose Bonifacio De Andrade E Silva
Representa o A' Assembl a Geral Constituinte E Legislativa Do Imperio Do Brasil, Sobre a Escravatura

(Classic Reprint) Jose Bonifacio De Andrade E Silva boken PDF

 

Excerpt from Representação A' Assemblêa Geral Constituinte e
Legislativa do Imperio do Brasil, Sobre A Escravatura

O escandalo com que desembarcam todos os dias em nossas praias,
milhares de mizeros africanos ar rauendes ao seu paiz para virem
fazer a desventura do nosso, já não pôde. Ser contemplado sem o

sentimento mais penoso, por todo aquelle que lança os olhos para o.
Futuro do Brasil. Lavradores cégos pelo espirito de rotina, e por um

falso aspecto de seus interesses ne gociantes, autoridades, são
accusadas de commercia rem ou de darem favor ao commercio de
carne nu mana, allicindos uns pelo lucro aterrados outros pelos
perigos que Vão correr, si pretenderem arrastrar a ter rente dos

preconceitos ou resistir à sanha do interesse individual. O positivo é,
que por essa longa costa do Brasil o contrabando é assombroso pelo
seu numero e que a razão publica, em geral, não imprime ainda



vergonha sobre esta especie de crime. Nem dºisso nos admiremos:
por muitos annos lutou Wilberforce, e os inimigos do trafico africano
para insinuarem suas ideas, as da razão e da justiça, no illuminado
parlamento britannico; e foi só depois de mil reiteradas exforços que
elles conseguiram victoria. Prohibido o trafico nos Estados lnglezes,
a lei foi comtudo illudida largo tempo nas colonias, e foram mister

providencias muito energicas para se pôr termo a similhante
opprobrio. O principal meio a empregar para tão grande fim é a
persuação, e muito se terá feito, si o preconceito fa voravel â

introducçâo da escravatura no Brasil, Rir substituido por ideas mais
sãas e judiciosas a este res peito. E' n'este intuito, que reimprimimos
hoje a ce. Lebre memoria contra a escravatura, do patriarche da
independencia dieste paiz, José Bonifacio de Andrada e Silva.
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