
9

Onésimo Teotónio Almeida

Explicação em jeito de prefácio

Do Abade Correia da Serra confesso que lhe fixei apenas o nome na
minha 4.ª classe quando nos faziam decorar a história de Portugal, su-
posto horror antipedagógico que hoje agradeço por dele me provirem
nomes e datas que agora me servem a torto e de través. O Abade tinha,
com o duque de Lafões, fundado a Academia das Ciências. Nem eu sabia
o que era uma Academia e muito menos o que eram ciências. Mas regis -
tei-lhe o nome e ele veio comigo na bagagem trazida de Portugal, sem
pesar nada porque não o trazia sequer no consciente. Estava latente, nos
labirintos da memória, associado sempre ao duque de Lafões e a morar
nessa tal Academia, onde quer que se situasse, algures em Lisboa.

Na minha primeira década nos Estados Unidos, anos 70 do século
passado, dei comigo envolvido em debate com um autoproclamado his-
toriador, com mais fé nas suas convicções e nas glórias da pátria do que
nos factos, fanaticamente agarrado a uma pedra, encontrada num rio de
Massachusetts, com inscrições entre o hieroglifo e os graffiti (de facto
feitas através de séculos, em palimpsesto), as quais sucessivas gerações de
diferentes etnias tentaram reclamar como da autoria de alguém do seu
grupo. As comunidades étnicas americanas (todas o são, aliás, menos as
ameríndias, mas esse pormenor é habitualmente esquecido pela maioria
dominante de origem inglesa, continuada pela sua grande sucessora da
mesma língua, a irlandesa) procuram todas algo com carácter funda-
cional, isto é, susceptível de contribuir para legitimar a sua presença e
posse do território. Foi nesse contexto que, inesperadamente, me caiu
um dia nas mãos um número da Transactions of the American Philo sophical
Society, veneranda instituição cultural americana anterior à indepen -
dência (a Society foi fundada em 1743 por Benjamin Franklin e o
primeiro vo lume da revista é de 1769), com um longo estudo intro-
dutório de Richard Beale Davies sobre um volumoso conjunto de cartas
trocadas entre o Abade Correia da Serra e os Founding Fathers da
República Americana: Thomas Jefferson, John Quincy Adams, James
Monroe e outros. Eu nem queria acreditar. Não fora minha a descoberta

00 Abade Correia Intro_Layout 1  4/2/13  9:05 AM  Page 9



da correspondência, mas como era possível nunca eu ter ouvido falar do
que ali estava? O Abade vivera nos EUA, exactamente em Washington,
e privara de perto, em convívio bastante frequente, com os pais da pátria
americana que o ti nham em alta consideração. Não se tratava neste caso
de hieróglifos confusos a necessitarem de muita fé e imaginação para
serem aportuguesados, como acontecia no caso da famigerada Pedra de
Dighton; estava ali uma mina que poderia constituir pedra-de-toque no
alicerce fundacional que os luso-americanos almejavam. As cartas em si
eram eloquentíssimo testemunho de uma presença real e influente do
Abade entre os «pais da pátria» (tinham-no apelidado de «o nosso
Sócrates» e «novo Benjamin Franklin»), e a referida introdução era de um
muito respeitado historiador americano. Com efeito, Richard Beale
Davis, nascido na Virgínia em 1907, doutorara-se na Universidade da
Virgínia e construíra uma carreira brilhante em diversos colleges antes de
em 1947 transitar para a  Universidade de Tennessee, onde leccionou até
1977.1 Deixou publicada uma vasta obra em que figuram vários volumes
de edições críticas de cartas (por exemplo, The Life, Letters, and Essays of
Francis Walker Gilmer: A Study in Virginia Literary Culture in the First Quarter
of the Nineteenth Century (1936) e Correspondence of Thomas Jefferson and
Francis Walker Gilmer, 1814-1826 (editor, 1946), mas também importantes
estudos como George Sandys, Poet-Adventurer: A Study in Anglo-American
Culture in the Seventeenth Century (1955), Intellectual Life in Jefferson’s Virginia,
1790-1830 (1964), Literature and Society in Early Virginia, 1608-1840 (1973),
ou ainda Intellectual Life in the Colonial South, 1585-1763 (1978).

Fui dando notícias a jornais luso-americanos e portugueses. Num ar-
tigo para o suplemento «Cultura», do Diário de Notícias,2 falei da cola -
boração do Abade na elaboração da lei americana sobre a neutralidade
em política estrangeira, efeito da influência de que gozava quando minis -
tro de D. João VI, então já residente no Brasil e preocupado com o con-
flito brasileiro com o Uruguai. Era importante evitar-se que os EUA in-
terviessem e, sobretudo, que o fizessem apoiando os espanhóis. Eu
desconhecia na altura que o Professor Leon Bourdon tinha publicado
em Paris, em 1975, um volumoso estudo sobre a acção de Correia da
Serra como embaixador do Reino Unido de Portugal e Brasil em Wash -
ing ton.3 De qualquer modo, o cuidadoso trabalho editorial de Richard
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1 Faleceu em 1981. 
2 «Abade Correia da Serra – Um emigrado esquecido», Diário de Notícias/Cultura,

27 de Maio de 1982.
3 Leon Bourdon, José Correa da Serra: Ambassadeur du Royaume-Uni de Portugal et Brezil

a Washington, 1816-1820 (Paris: Centre Culturel Portugais, Fondation Gulbenkian, 1975.
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Explicação em jeito de prefácio

Beale Davies levava vinte anos de avanço e o seu impacto na comunidade
académica era justamente reconhecido e aclamado, desde logo pelo
próprio Leon Bourdon. Pena estar esquecido numa revista de circulação
quase limitada a académicos e, para mais, em volume de há mais de trinta
anos, portanto devidamente sepultado nas estantes de bibliotecas. Por
isso me ocorreu ressuscitá-lo em forma de livro 4 de modo a divulgar a
figura do Abade, tanto para consumo do público norte-americano como
da comunidade luso-americana – sempre sedenta de heróis capazes de
lhe melhorarem ou reiterarem a imagem. Neste caso, tratava-se de uma
importante achega para a sua legitimação. 

Ocorreu-me ainda pedir ao Professor Leon Bourdon que resumisse o
seu livro num curto texto de modo a poder ser incluído em apêndice no
volume. Enquanto os trâmites se foram processando (desde a autorização
da American Philosophical Society até à obtenção do apoio para a tra-
balhosa edição), continuei a divulgar a figura do Abade sempre que pude,
inclusivamente junto de fundações portuguesas como a FLAD e a Gul-
benkian. A FLAD, ao tomar conhecimento da existência de um quarto
na residência de Thomas Jefferson em Monticello, na Virgínia, onde o
Abade costumava hospedar-se, sabendo que Jefferson, no momento do
seu regresso a Portugal, lhe garantira que esse seria sempre o seu quarto,
entrou em contacto com a direcção da casa de Monticello. Obtida a in-
formação de que o dito quarto estava fechado e ninguém fazia ideia de
quem seria o Abade Correia da Serra, empenhou-se a sério na sua reno-
vação e abertura aos visitantes dessa hoje casa-museu. Nesse empenho,
envolveu-se bastante o lusófilo Michael Teague, na altura secretário da
American Portuguese Society, em Nova Iorque. A FLAD convidou tam-
bém Kenneth Maxwell a fazer conferências sobre o Abade e promoveu
na Torre do Tombo uma exposição relativa ao período por ele vivido nos
EUA. Por seu turno, José Blanco entendeu a importância da edição do
livro, financiando-a em grande parte em nome da Gulbenkian. Pareceu-
-me importante obter um prefácio de encartado historiador americano e
a escolha surgiu-me óbvia: o professor Gordon Wood, do Departamento
de História da Brown, autor de livros premiados sobre a revolução ameri -
cana.5 Ao falar-lhe nesta possibilidade, Gordon Wood confessou-me já
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4 O formato da revista é in quarto e houve que fotocopiar as páginas e transformar
cada uma em três, para um formato in octavo.

5 Creation of the American Republic, 1776-1787 (1969), obteve o Bancroft Prize e o John
H. Dunning Prize em 1970, e The Radicalism of the American Revolution (1992) recebeu o
Pulitzer Prize de História e o Ralph Waldo Emerson Prize em 1993. The Americanization
of Benjamin Franklin (2004) foi galardoado com o Julia Ward Howe Prize pelo Boston Au-
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ter deparado ocasionalmente com esse nome mas que nada sabia sobre
ele, nem investigara. Mostrou-se interessado e quis ver o livro. Não de-
morou muito a informar-me de que aceitava o convite e a indicar-me o
prazo de entrega do texto. Esse sim, chegou bem oportunamente, porque
três dias depois ele recebia um Pulitzer Prize pelo seu livro The Radicalism
of the American Revolution e, por pouco, o nosso projecto não passava a
segundo plano. Publicado pela Gávea-Brown, do Departamento de Es-
tudos Portugueses e Brasileiros da Brown University, o livro foi lançado
em Março de 1993.

O Dr. Mário Mesquita, agora na Direcção da FLAD, interessou-se por
tornar acessível também este volume em português. É a ele e à FLAD
que se deve o incondicional apoio, inclusive monetário, à edição por-
tuguesa. Da minha parte, só me compete agradecer-lhe, bem como ao
Dr. Miguel Vaz (go-between em todo este processo) e à FLAD. A tradução
foi levada a cabo por Isabel Oliveira Martins (coordenação), Maria do
Céu Marques, Maria Filipa dos Reis e Edgardo Medeiros da Silva (re-
visão). A coordenação da edição portuguesa pertence ao Professor José
Luís Cardoso, por sinal membro da Academia das Ciências de Lisboa
que Correia da Serra fundou, e profundo conhecedor do tempo por-
tuguês em que o Abade viveu.

Providence, Rhode Island
Novembro 2012
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thors Club em 2005. O seu History of the United States, Empire of Liberty: A History of the
Early Republic, 1789-1815 foi nomeado para o Pulitzer Prize. Gordon Wood é colaborador
regular de The New York Review of Books e de The New Republic.
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