Correspondência Luso-Brasileira, 2 vols. – INCM
Lançamento Editorial dia 4 de Dezembro pelas 18h00 no Auditório da Biblioteca Nacional
de Portugal, Entrada Livre

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda vai editar a obra Correspondência Luso-Brasileira,
que integra dois volumes: Das Invasões Francesas à Corte no Rio de Janeiro (1807 –
1821), (vol. I) e Cartas Baianas. O Liberalismo e a Independência do Brasil (1821 – 1823),
(vol. II) com estudo, organização e notas de António Manuel Monteiro Cardoso e António
d’Oliveira Pinto da França.
Constituída por um significativo lote de cartas trocadas entre membros das famílias Pinto
da França e Garcez, esta obra é de fundamental importância para o melhor conhecimento
de uma das épocas mais conturbadas de Portugal e do Brasil. A turbulenta situação
política é recriada e clarificada pelos testemunhos presenciais dos correspondentes que,
nos dois lados do Atlântico, dão conta dos eventos que iam ocorrendo.
É de realçar a oportunidade da edição desta obra no ano em que decorrem as
Comemorações do Bicentenário da Chegada da Família Real ao Brasil, e em que a INCM
e a Casa da Moeda do Brasil cunharam em conjunto uma medalha comemorativa deste
acontecimento. A medalha conta com uma face da autoria do escultor português José
Cândido, que representa a partida de Portugal, e a outra face, que apresenta a chegada
ao Brasil, da autoria da escultora brasileira Kátia Dias.
Biblioteca Nacional de Portugal associa-se à apresentação da obra, Correspondência
Luso-Brasileira, que decorrerá no seu auditório dia 4 de Dezembro pelas 18h00, com
entrada livre. A obra será apresentada pelo historiador Jorge Couto, director da BNP e
pelo Professor Estêvão de Moura, Presidente do Conselho de Administração da INCM.
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