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SENHOR 

Fez-me VossA MAGESTADE a. insigne Mercê de me 
permittir que Lhe dedicasse esta Obra, que agora sáe 
á luz sob' os Seus Regios auspícios . Possa ella merecer 
a alta approvação de V utiSA MAGESTADE, que lhe ser
virá de valiosa recommendação e salvo-conducto, e 
será para mim a maior das recompensas. 

Em todo o caso Digne-se VossA MAGESTADE acolher 
graciosamente estas primícias do meu trabalho, e este 
humilde tributo do amor que consagro á Sua Real 
Pessoa, Cuja preciosa vida o Cén nos conserve por 
dilatados annos para felicidade d'estcs Reinos e gloria 
Sua. 

Lisboa , 16 tlc ScLembro de 16õ6. 

Jo.~é l~'errcirn Borges de Castro. 





PROLOGO 

Entre a Naçõe ciYili da rara aquella, que não 
pos ue hoje em dia, reunido em um ó corpo, o docum o
tos úccrca dn uas relaçõe politica com a mai Potencia . 
A nc ·essidade d' stas obras lem ido reconhecida pelo ho
m ns d'cstado, a ua utilidade apr ciada .·perimenlal
mcnle pelo indiYiduo , que ão chamado a julaar ou a 
advo"ar no tribuna inlerc es direito , que lêem p r 
ha lcai laçüo pecia1 aquell proprio documento , 
alem d'e e iodiYidu por quanto e dedi am ú carreira 
Diplomntica c Consular, bem como tombem á vida com
mcrcial. 

.E não podia d i ·ar de cr a im, poi · qu n'e a eri · 
de Tratado onveoçõ 6e encerram, em aronde part a 
hí toria elas açõ a que pertencem, o u dir ito puhli o 
muita ' ze lambem os titulo da sua indep ndencia, 
n'clle e lab 1 m as r "ras, qu rc"uJam eu inl -
rcs~cs commcr ·meti. 
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É por tão ponderosas rasões, que nos paizes, onde a civi
Jisação se acha mais desenvolvida, os Governos têem promo
vido ou pelo menos auxiliado efficazmente taes publicações. 

Entre nós foi o illustre Visconde de Santarem quem 
primeiro metteu hombros á empreza do modo que o pedia 
a grandeza d'ella, a honra do paiz e o renome de tão dis
lincto escriptor. É notorio que emprehendêra colligir tudo 
quanto no sentido mais lato tinha referencia ás relações po
líticas e diplomaticas de Portugal com os outros Estados 
desde o principio da Monarchia. 

Ahi estão publicados onze Tomos <lo seu Quadro Ele
mentar, que constitue uma especie de synopse das nossas 
relações com as Nações estrangeiras, e nos quaes se acham 
colligidas as que dizem respeito á França até ao anuo de 
1777; á Gram-Bretanha até ao de 1579; e ú Hespauha até 
ao de 1815. Alem d'isto deixou-nos tambem um Tomo do 
seu Corpo Diplomatico Portuguez, que comprehende, na 
integra, as Telações entre Portugal e Hespanha desde 1168 
até 1383. 

Infelizmente porém veiu a morte colhe-lo no meio de 
suas lucubrações, privando a patria de um de seus filhos 
que tanto a honravam, e obstando assim ú conclu ão dos 
uteis e honrosos trabalhos, que o Governo de Sua 1\iages
tade Fidelissima commetlilra cio seu saber e dedicação, para 
o que o auxiliára com avultados subsidias. Todavia a obra 
que o seu grande gcnio talhára, era tão vasta que seria dif
ficil concluir-se na vida de um homem, ainda quando lhe 
sobrasse a boa vontade, e tivesse diante' ele si longos ar10os 
de existencia . 

Esta consideração, pois, junta ás rasões que demons
tram a utilidade de simi lhantes obra.s, incitou-nos c deu
nos animo para intentar, com a possive1 brevidade, a pu
blicação d'esta collecção de documentos. Pareceu-nos, que, 
reunindo todos os no os Tratados desci a epocha cln Ac-



clamação d'EI-Rei o Senhor Dom João IV até aq presente, 
faria mos um bom serviço ao Paiz, não só porque a sua falta 
se tornava mais sensível de dia para dia, mas tambem por
que são aquclles documentos os de mais immediato interesse 
em as nossas actuaes relações com as Polencias estrangeiras. 

Alguns dos nossos escriptores elos seculos xvn e xvm 
occuparam-sc d'este assumpto, porém nenhun1 apresen tou 
um trabalho completo. 

D. Anton io Caetano de Sousa, unico auctor portuguez 
de que Martens faz menção, publicou na Historia Genealo
gica da Casa Real os Contratos Matrimoniaes dos nossos 
Soberanos e mais Príncipes, e alguns outros Tratados. Po
rém o seu fim não era colligir toda a serie de taes docu
mentos, mas unicamen te os que estavam mais directa ou in
timamente ligados ao assumpto historico de que tra tava. 

D. Luiz Caelano ·de Lima, antigo Secretario de Embai
xada, dedico u os eus trabalhos a esta especialidade, dei
xando um livro manuscriplo, propriedade actualmente da 
Real Bibliotheca Publica de Lisboa, que comprehcnde uma 
serie de Tratados e alguns Contratos particulares desde o 
anno de 1640 até á conclusão ela paz com Castella em 171õ. 
Todavia faltam n'esta collcc.ção alguns documentos d'aquella 
epocha. 

Ainda ha varias outras obras d'esses tempos onde se 
encontram dispersos alguns Tratados, c alguns existem pu
blicados em folhetos, hoje raros, porém de nenhuma mais 
temos noticia em que elles figurem reunidos em um corpo. 
Só de 184·0 em diante é que a Secretaria de Estado dos Ne
gocias Estrangeiros tem ,Publicado, sem duvida com bas
tante regularidade, os Tratados celebrados pela Corôa de 
Portugal com a mais Potencias. 

É claro, portanto, que tudo o que possuiamos n'esle 
ramo era mui deficiente, incluindo quanto se acha publi
cado por auclores cslrangeiros sobre os nossos Tratados, em 
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cujas obras, seja dito sem otl'ensa, se encon,tram muitas 
inexactidões no que nos diz respeito. Em vista pois do que 
temos exposto, podemos dizer sem receio, que a nossa col
Iecção é a primeira completa que se publica em Portugal. 

Cabe agora n'este Jogar dizermos alguma cousa sobre 
as difficuldades que encootrámos em a nossa emprezu, não 
por encarece-las, mas para tributarmos publico testemunho 
de agradecimento a quem nos prestou auxilio para· as ven
cermos. 

Encarregados pelo Governo de Sua Magestade de coad
:i uvar a organisação do Archivo ela Secretaria ele Estado dos 
Negocios Estrangeiros, veiu-nos a idéa de tentarmos a pu
blicação da presente obra; idéa que já. anter iormente nos 
occupúra, e que era agora facilitada pelo desempenho dos 
nossos deveres, pois que elle proprio nos fornecia a occa
sião opportuna para começarmos a colligir documentos of
ficiaes e dados importantes, que nos servissem de guia na 
pesquiza dos que nos faltavam. Entretanto, apesar de nos 
serem franqueados o Real Archivo da Torre .do Tombo, a 
sala dos maouscriptos da Real Bibliotheca Publica de Lis
boa e outros estabelecimentos, lutaríamos ainda com gra
ves embanços, se não viessem em nosso soccorro a boa 
vontade e auxilio de alguns cavalheiros. 

Na sua lonqa e honroso carreira diplomatica havia o douto 
ConsclheíTo Ildefonso Leopoldo Bayard dedicado grande des
velo ás nossas relações políticas externas. As suas memorias 
eram pois da maior valia para os trabalhos que traziamos 
entre miios. Á amizade, que sempre nos li gou com o nosso 
collega, herdeiro ele tão virtuoso varão, devemos a fortuna 
de podermos consultar as suas notas e apontamentos, que 
confronlámos com tudo o que havíamos colligido. 

A bondade com que varios illustres cavalheiros nos fran
quearam1 as suas livrarias, permittiu-nos consultar impor
tantíssimos diplomas, que ~6 se encontram nos preciosos 
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manuscriptos dos nossos distinctos negociadores, seus an
tepassados. Tributando a todos o nosso reconhecimento pela 
benevolencia com que nos trataram, julgámos dever fazer 
especial menção dos Srs. Marquez de Penalva c Conde da 
Ponte, cujas bibliothecas nos forneceram recursos da ma ior 
va lia. 

Foi portanto com estes auxilias, salvas pequenas cxce
pçõe~, que podémos reunir todos os documentos, que vão 
formar a nossa collec.ção, sem recorrer ao estrangeiro. Pu
blicaremos estes na integra e nas proprias línguas em que 
originalmente foram feitos, acompanhando de traducçõcs 
particulares, puramente li tteraes, os que as não tinham, ou 
juntando-lhes as que se acham impressas, ou exi lentes nos 
Archivos do Estado, o que fazemos de preferencia. Dispen
sar-nos-hemos, porém, d'esle trabalho em relação a um ou 
outro documento escriplo em hespanhol, atLcnla a analogia 
das duas línguas. Todavia algum Tratado haverá, por e. cc,
pção rara, que não uos seja possivcl inserir no idioma em 
que se celebrou, por não existir na sua fónna primitiva, ao 
menos que saibamos. 

Como n'esta nossa tarefa tivemos occasião de ver, que 
nem em Lodas as copias manuscriptas do mesmo documento 
se acha a mais exacta conformidade, pozemos todo o cui
dado em consultar a seu respeito pessoas entendidas, com 
o fim de preferirmos as que lhes merecessem ma ior cre
dito. Isto, porém, só teve Jogar, quando nos vimos ohrigà
dos pela falta dos originaes, perdidos por occasião do terre
moto ele 1755 ou por outras causas. 

Sendo certo c pro'ltado pela expericncia que similhantes 
obras de compilaç.ão se não po~ern nunca reputar inteira
mente completas, do cruc dá fé grande numero de auctores 
que se tem dedicado a estes trabalhos, (c ainda recente
mente o Vi conde de Sanlarem, no Tomo u do Qt~adro Ele
menta?') podemo~, nuo obstante, assrgnrar que ranss1mo 
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será o Tratado comprehendido na epocha de que nos occu
pámos, e de que ha noticia, que não se encontre na nossa 
collecção. 1\'Ias se por casualidade algum ainda apparecer 
que não j)OSsa ser dado no lagar respectivo, seguindo a 
ordem chronologica, que adoptámos indistinctamente para 
os nossos Tratados com as diversas Potencias, fica ao nosso 
·cu idado dá-lo em supplemento no ultimo Tomo da nossa 
publicação. 

Como se verá no decurso <resta obra, todos os docu
mentos importantes de data anterior ao anno de 1640, a 
que um ou outro Tratado se referir, serão dados logo em 
seguida do mesmo Tratado, a fim de evitar ao leitor o in
commodo de uma referencia trabalhosa. 

Declarâmos, porém, que só daremos alguns dos privile
gias concedidos antigamente aos estrangeiros, não só por
que a maior parte d'elles se aeha obsoleta, como por serem 
quasi todos a repetição uns dos outros, e especialmente por 
fazerem hoje parte integrante das estipulações de Tratadas 
mais receri'tes. Se tivessemos de incluir todos os privilegias 
que constam de um livro manuscripto pertencente á Secre
taria de Estado dos Negocias Estrangeiros, que tem por ti
tulo << Cartas de Privilegio.5 da Nação B1·itannica em Por
tugal, >J (no qual se acham tambem os de que gosavam ou
tras Nações até ao Reinado do Senhor Dom João V inclu
sive), tornar-se-ia esta collecção demasiado volumosa, som 
offerecer interesse algum aos nossos leitores; os quaes, com
tudo, encontrarão exactas informações sobre este assumpto 
no decurso d'esta obra, mórmente quando tocarmos a epo
cha em que as Conservatorias estrangeiras foram · abolidas. 

Tambem nos limitaremos a dar n' esta coilecçiio unica
mente os Tratados celebrados na Inclia entre as Auctorida
des Portuguczas e as Emopeas ali estabelecidas, omittindo 
Lodos aquelles que as primeiras .fizeram com os Chefes in
dígenas d'aquellas Regiões, c bem assim os que téem sido 
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concluídos com os Regulos de Africa, por isso que taes do
cumentos, sendo assás numerosos e não os comportando n 
presente collecção, devem, em nosso entender, constituir 
outra especial, que considerâmos de tão reconhecida utili
dade, não só como um padrão de antigas gloi'ias, mas igual
mente como o testemunho mais irrefragavel dos direitos da 
Corôa de Portugal sôhre os seus domínios e territorios em 
Asia ' e Africa, que não hesitaremos, sendo auxiliados, em 
emprehender a seu tempo uma similhante publicação, para 
a qual já nos achâmos em parte preparados. 

Sob a benigna protecção, pois, de Sua Magestade El
Reí o Senhor Dom Pedro V, e auxiliados pelo Seu Governo, 
apresentâmos ao publico o resultado de um longo e assíduo 
trabalho, o primeiro no seu genero feito e co11igido no 
Piliz; e com quanto para nós seja esta obra mais ardua que 
gloriosa, nutrimos a esperança de que, em attenção aos 
bons e sinceros desejos que tivemos de nos tomarmos uteis 
á nossa Patria, não deixará de ser bem aceita esta nossa 
collecção. 





ADV EU.TENCIA 

Em varias documentos de que se compõe ('S/(! Tomo. ha 
{altn de palavras e erros na Lingua e na Orlhographia, 
procedendo isto ~e que nos propr-ios Originaes se acham as 
rnesrnas {altas e rrros, e se qU'izermn copiar exacta c (lel
mcntc. 
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REINADO DO SENHOR D. JOÃO IV. 

ASSENTO FEITO E~r CORTES PEJ~LOS TUJ~S ESTADOS DOS REI

NOS 1>E PORTUGAL DA ACCL\ i\IAÇÃO, llESTITUlÇÃO, E JU

llAliiENTO DOS ME·SiUOS REYNOS. AO JITUITO ALTO E ~IUITO 

PODEllOSO SJINHOll UEY DOM JOÃO O 4·, 0 DESTE NOiliE . (I) 

(DO ORIG INAL QUll SF GUAJIDA NO !lEAL ARCO IVO DA TORRE llO TO!IllO.) 

Üs tres estados destes Reinos de Portugal juntos nes
tas Cortes onde represenWo os mesmos l~einos, e tem todo 
o poder, que nelles há, resolverão, que por principio dellas 
devião fazer assento por escrit9, firmado por todos, como 
o direito de ser Rey, e Senhor delles pertencia, e pertence, 
ao muito alto c muito poderoso Senhor Dom João o ~· .0 

deste nome filho do Serenissimo Senhor Dom Theodosio 
Duque de Draganç.a, e neto da 'Serenissima Senhora Dona 
Cutherina Duquesa do mesmo estado filha do s .or Iffante 
Dom Duarte, e neta do muito alto, e muito poderoso Se
nhor Rey Dom Manoel. 

Por quanto dcspois que no primeiro dia de Dezembro 
do anuo proximo de M·O em que primeira vez, foi accla
mu_do por Rey nesta Cidacle de Lisboa, e em todos os se
gnmtes, em todo o mais Reino, e jurado, e levantado, nesta 
mesma Cidade em os quinze elo mesmo mez. Ajuntandossc 
despois nestas Corotcs, os tres estados, e celebrandoas so
lcmnemente em os 28 de .Janeiro de 641. 

Assenlarão seria conveniente pera maior perpetuidade, 
e solemnidnde ele sua felice acclnmação, e restituição no 
·R.eino, que sendo agora jmltos tornem em nome do mesmo 

(1) Apczar de que es te docnmenlo não é Tra ta~1o, julgil.mos comtn~o 
ser muito a prqposilo incln i- lo no ,primciro Jogar da no~sa collccção. 

'10~1 . I. I 

1641 
ft[arco 

!) • 
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16~1 Reino fazer çsle assento por escrito, em que o rcco11hecem, 
nl~ço c obedecem por seu Legitimo Rey, e Senhor, c lhe resti

lpem o Reino, que era de seu Pay, e Avó, usando nisto do 
poder, que o mesmo Reino tem pera assi o fazer, determi
nar, c declarar de justiça . 

E seguindo tambem a forma, c ordem que no princi
pio do mesmo Reino se guardou com o Senhor J{ey Dom 
Afon so Henriques, primeiro Rey delle. Ao qual tendo jfJ 
os Povos levantado por Rey no Campo de Ouriquc, quando 
venceo a batalha contra os cinco Rcys mouros, e lendo lhe 
passado BuLia do tit-ulo de Rey, o Papa lnocencio 3.0 no 
anno de 1142. comtudo nas primeiras Cortes que logo sub
sequentemente celebrou nu Cidade de Lamego pello fim do 
ano o de 1 H-3 sendo juntos ncllas os tres estados do Rey
no, tornarão outra vez, em nome de todo elle, ao acclamar, 
c levantar por Rey com assento pu ·crit?, do que ncllas 
se fez, pera memoria, e perpetuidade de seu titulo. 

E presuppot1do por cousa certa em direito, que ao Rey
no somente compete julgar, e declarar a legitima successuo 
do mesmo Reino, quando sobre eJJa ha duvida entre os 
pretensores, por razão do Rey ultimo possuidor, falecer sem 
clescendentes, e eximirse tamhem de sua sogciçüo, c do
mínio quando o lley por seu modo de governo se fez in
digno de reynar. Porquanto este poder lhe fi cou, quando 
os Povos ú pr.incipio transferirão o seu no Rey, pera os go
vernarem. Nem sobre os que não reconhecem superior, há 
outro algum a quem possa competir, senão aos mesmos Rei
nos, como provlio largamente os Doctores, que escreverão 
nu materia, e há muitos exemplos nas Respuhlicas do mun
do, e particularmente neste Reino, como se deixa ver das 
Cortes do S.or Rey Dom Afonso Henriqttes, e do s.or H.ey 
Dom João o primeiro. 

Com este prcsupposlo, os fundamentos, e razões que o 
Reino teve pera acclamar por Rey ao Senhor Rey Dom João 
o 4. o e pera agora nestas Cortes o tornar a acclamar, de
terminar, e declarar que o legitimo Senhorio dclle lhe per
tence, e lhe devia ser rcsti tuido, posto que os Reys Cutho
Jico:; de Castella estivessem em posse delle são os seguintes. 

1.0 Que falecendo o s.or Rey Dom Henrique sem filhos, 
nem descendentes, a justa e 'legitima successão do Reino se 
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lleferio á s.rn Duqueza ele Braga·u~a sua sobriuha filha le
gitima do s.or Iffantc Dom Duarte seu irmão reprcse1ltando 
a pessoa ele seu Pay, com todas as qualidades, que nelle 
concorrião peru haver de succeder. Por este beneficio da 
representarão ter lugai' na successão dos Reinos (a qual se 
<lerere por diteito herérlitario) e porque especialmente na 
successão deste de Portugal está admittido por disposição, 
e declaração e~pressa feitn pello s.or Rey Dom João o 1.0 

em seu testamento, mandando nelle, que o s.or Iffante Dom 
Duarte seu filho j>rimogenito1 ou em seu defeito seu filho, 
ou neto, e qualquer outro legitimo descendente por sua li
nha direita, succedesse nelle, segundo se requeria por di
Teito, e costume na successão destes Reinos, e Senhorios, 
que jiilo palavras formaes da clausula do dito testamento. 
Pellas quais fica sem duvida haver de ter htgar na successão 
delle a representação, havendoo assy disposto o dito Senhor 
1ley Dom João o 1.0 que o podia dispor, e declarar. E na 
rnesma conformidade o haver tambem disposto o s.or Rey 
Dom Afonso o n.0 seu neto nas Cortes, que celebrou nesta 
Cidade em seis ele março de U76 q·uando foi cazar a Cas
tella com á Senhora Raynha Dona Joanna. Termos em os 
quais os mesmos Doctores, que negarão a representação, 
r.tcsta~ semelhantes successôes dos Reinos, e morgados con
lessilo, que se deuem aclmittir. 

E supposta a representação, lhe não poder prel'erir o 
Catholico Rey Phe!ippe de Castclla, sobrinho tambem do 
~.or Rey Dom Hemique, ainda que fosse mais ve lho em 
1dade, e esliuesse em igual gráo de parentesco; Por ser fi
lho de irmãu femeu a Senhora Emperatriz Dona Isabel, e 
succedendosse por representação ficar excluido, pois repre
sentaua a pessoa de sua ma-y, que lhe não podia dar mais, 
do que ella tinha. E pello contrario a Senhora Duqueza Dona 
·Catherina, entrat representando a pessoa do Iffante Dom 
Duarte seu ·Pay, d qual se fora uiuo, ouuera de excluir a 
Emperatriz sua irmâa. E ainda que concorressem á dita 
successão, sendo primos irmãos, sem concorret· Tio, hauer 
de ter lugar a representaçllo por ser mais uerdadeira, e 
~ais comu a opinião dos Doctores na materia,·que esta sue
cessão por representação se admitte entre os primos irmãos, 
sem com elles co ncorrer tio,· e assi o dispor o direito co-

1641 
Gla1·co 

ti" 
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mum dos Romanos, posto que o contrario fosse detcrmi ... 
l1ado, pellas Leys das partidas de Castella, que neste Reino 
não ligão, nem se deuem guardar. 

E assi deferinilosse a leg itima successão do Reino, á 
Senhora Dona Catberina, se ficou cleriuando della em seu 
filho o s.or Dom Theodosio, e em SeLL neto o s.or Dom João 
o t-..o postoque actua1mente não tiuesse posso do Reino. 

2. o Porque ainda em caso negado, que não pudesse ter 
lugar o beneficio da representação, e por clle nüo pudesse 
deferirse a successão do l{cino ú Senhora Duquesa Doría 
Catberina sohrin•ha do s.or Rey nom Henrique, se lho de
feria pella prerogativa de melhor linha, que he a primeira 
das quatro qualidades, pellas quais se defere as successões 
dos Reinos, morgados, e bens uincnlados. 

Porquanto na mesma clausula elo testamento do S .. or Re.r 
Dom João o 1.0 acima referida, · fez o dito Senhor expressa 
constituição de l-inhas entre ~cus frlhos pera a Stlccessão des
tes Reinos, chamando em primeiro lugar o dito S.or Iffante 
Dom Duarte seu filho primogeriito, e seus filhos, e netos e 
quaisquer outros legítimos desce11dentes por linha direita , 
que hc a que os Doctores chamão linha do primogenito, e · 
J'ogo em fal ta desta primeira linha, ehamou a dos outros 
seus filhos, por sua direita ordenança, a saber. Primeira
mente a elo Ifl:'ante Dom Pedro (que era G filho segundo) 
com todos seus filhos, e netos, e faltando esta segunda llnha 
chamou a do Iffantc Dom Henrique (seu filho terceiro) c 
acrccentou, que assi fosse nos outros set'~ filltos pello modo 
sobredito, que são tambem palauras forrnúcs da mesma clau
sula do testàmento. 

Das quais se segue prec i s;;~mente, que na successão destes 
Heinos despois da representação, tem o primcirQ lugar a 
prerogatiua da linha peraque em quanto ouucr descenden
tes da linha elo filho primogcnito s~ não admitta pessoa al
guma da linha do filho segundo genito, c da mes1'D.a maneira 
nos outros filhos; Porque aindaque ,de direi to comili. baia 
controuersia nos Doctores, negando alglis as linhas mais, que 
a do possuidor, e primogenlto, 'P. não aclmittindo que os ou
tros filhos constituão linha, senão quando chegarão a oc-

(culJar a successõ.o. Comtuclo hauenclo expressa disposição do 
tesfador, éruc chamou seus filhos e descendentes por linhu:s 

' I 
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:separadas, não ha Do.ctor algum, que as conlrad[ga, nem 
pel~o conseguinte podem tem controuersia na successão deste 
~emo, onde expressamente estão dispostas na clausula do 
d1to testamento do s.or Rey Dom João o primei1·o. 

Pelloqtte como entre os filhos, e filhas do s .or lley Dom 
-Manoel despois da linha do filho primogenito, que foi o 
S.or Rey Dom João o terceiro, que se acabou no s.or Rey Dom 
Sebastião cada hum dos outros filhos (deixando aquelles que 
morrerão na . idade da infancia) constituísse sua linha, na 
qual pera a successão do Reino incluirão a si, e a seus fi
lhos, e descendentes, e excluirão os outros. Segucsse que 
cxtinctas as linhas do S.or lffante Dom }'erna1Hlo, c do S. or 
Iffante Dom Luis, que não deixou filho legitimo, e do S. or 

Cardeal Dom Afonso, e do S.or Cardeal e Rey Dom Henri
qtte que faleceo sem filhos, nem descendentes, entrou a sue
cessao na linha do Senhor Dom Duarte, e nella achou a 
~et!hora Duquesa Dona Catherina sua filha, a quem se dc
leno. E não podia entrar na linha da Senhora ]~mperatri z 
Dona Isabel, na qual estaua el Rey Cathohco de Castella 
seu filho, senão despois de estar de todo acabada, e.extin
ctu a linha do s.or Hfante Dom Duarte, que por ser fil.ho 
varão, conslituio linhu superior á sua na forma da mesma 
clausula do dito testamento do Senhor Rey Dom João o pri
meiro, que entre os f~lhos varões por sua ordem, constiluío 
as primeiras linhas. 

3.0 Porque em falta do beneficio da rclneseutação, c 
da prerogativa ele meihor linha , tinha a mesma Duqucza n 
Senhora Dona CaLherina, melhor direito na successão deslc 
Reino, fundado em uocaçuo expresso, que hc 'a qualidade, 
que uence a todas ns ma is nestas succcssôes. 
. Porquanto o mesmo Senl1or Rey Dom Jouo o primeiro 
~a clausula do dito seu testamento, despois de churnar o U
iantc Dom Duarte seu fil ho primogenito com todos seus fi
lhos, netos e descéndentes legitimos, chamou lambem os ou·
tros filhos seguintes com seus descendentes na forma a·cima 
referida, e do fi lho primogenito que lhe succedeo no Iteino, 
~uc [oi o S. o•· Rey Dom Duarte, naceo o S. or Rey Dom Afon so 
o õ.o filho seu primogen ito, e naceo o S.or Iffante Dom Fer
nnnclo seu filho 2.0 gcnito, oom vocação c ·pressa pela clau
sula do dito tcslamenLQ, clcspois de acabacla a descendcncia 

·!(; ~I 

nfMeo 
!{' 



1641 
!\Jarro 

~. 

6 Jliili'iADO HO SEJ\Jlüll Jl, .IOÃO lV. 

elo 1.0 gcni ~o. E como esta se acabou no s .ot· Rey Dom .Joiio 
o 2.0 que não deixou filho legitimo, tornou a successão do 
Reino ao filho do dito s.or Iffunte Dom Fernando seu tio, 
que foi o S.or Rey Dom Manoel do qual naceo o s.or Iffantc 
Dom Duarte, e delle a S. ra Duqueza Dona Catheri na sua :(ilha. 
Por onde ficou Lendo a mesma vocação, que tinha o mesmo 
s.or Iflante Dom Fernando seu bisauô Pay do dito s.or Hey 
Dom Manoel seu Auô. E por esta ''ocação deuia necessarin~ 
mente ser preferida ao dito Rcy Catholico de Castella, que 
postoque fosse tumbem descendente do mesmo s.or lifantc 
Dom Fernando pello mesmo s.or Rey Dom l\'Ianoel, o era 
pella s.ra Emperatriz Dona lzabcl, e não podia preferir a 
Senhora Duqucza Dona Catherina, que tinha a vocação ex~ ' 
pressa por filho varão· o dito S.or lífante Dom Duarte seu 
Pay. 

4 .. o Porque nas ditas primeiras Cortes celebradas em 
Lamego pello S.or Rcy Dom Afonso· Henriques, estuua ex~ 
pressamcntc determinado qLte quando o Rey falecesse sem 
filhos herdeiros lhe pudessem succeder seus irmãos~ se os 
Liuesse; mas porém que os filhos cleslcs pera entrarem na 
hcrançn, terião necessidade de consentimento do Reino, e 
serem appt·otmdos pellos trcs l~stados delle. E em quanto o 
ni.io fossem, não poderião relnar. A qual Ley se guardou, 
c praticou, porque succedendo no Reino, o s.or Rey Dom 
Affonso 3.0 por morte do S. 01'Rey Dom Soncho seu irmüo, 
que fa leceu sem filhos se tem por certo, que pera o S. 0 ~' Rey 
Dom Diniz filho do s.or Rcy Dom Afonso o 3.0 hauer de 
entrar a rein~r por morte de seu Pay, celebrou em sua uida 
Cortes em que I? fez jmar por successor do Reino. E du 
mesma maneira faltando descendentes legítimos ao s.or Rey 
Dom João o 2. 0 postoque declarou em seu testamento por 
herdeiro, e successor ao Duque de Beja, que foi o s.or Rey 
Dom Manoel filh{)l do Iifante Dom Femaodo, irmão 2.0 do 
S.or Rey Dom A.o o 5.'° Comtudo logo nas Cortes, que ce.., 
lehrou em montemór o nouo, foi aceitado por Rey pellos 
tres Estados elo Reino, que nellas se ajuntarão. Por onde 
ainda quando por falecimento do s.or Rey Dom Henrique 
sc;:n descendentes pudesse em cazo negado ter direito de 
sticceder E!Rey Catholico de Castella como sobrinho seu, 
não podin rPynar, nem bomar posse elo Reyno ,' como de fa-
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olo tomou sem primeiro ser aceitado, e approuado pellos 
tres Estados juntos em Cortes, o que não foi. 

E quando menos necessitaua de esperar a determina
ção,. e sentença do mesmo Reino junto em Cortes sobre a 
pretensão que tinha á successão delle. A qual não esperou, 
e. antes della se empossou entrando com armas. Nem defe
l' IO ao Legado do Summo Pontí fice que assi lho encarre.:. 
gaua da sua parte. 

Logo pot; cada h uma d'estas caheç~s não teue titulo justo 
de reynar, e ficarão elle, e seus successores sendo intrusos, 
no sentido em que o direi to chama tyrannos ãquelles que 
sem justo titulo occupão o Ueino, e ·podia, c pode agora o 
mesmo Reino redintegrarse em seu direito, acclamando, e 
aceitando por Rey, o S.or Rey Dom João o 4·. 0 como neto 
legitimo da dita Senh~ra Duqueza Dona Catheri na a quem 
competia legitimamente o direito da successão deHe. 

5.0 Porque nas mesmas primeiras Cortes de Lamcgo, 
entre as Leys, que se ordenarão sobre a herança, e succes
~ão do Reino, se determinou tambem que a filha fcmea de 
ElRey, que cazasse com Príncipe estrangeiro, que não fosse 
Portugues não pudesse herdar, nem succeder nelle, -pera 
que assi nunca o Reino saísse fora das' mãos dos Portuguc
zes, nem reynasse nelle pessoa que o não fosse. E nesta con
formidade, deixando o s.or Rey Dom Femando hua filha 
cazuda com ElHey Dom .João de Castella, foi excluída da 
snccessão, não somente por· não ser legitimo, tendósse por 
nullo o matrimonio do dito s.or Rey Dom Fernando, com 
a Senhora Raynha Dona Leanor sua may, mas tambem por 
estar cazada com prineipc estranho. E assi 'Se assentou nos 
éortes, que se celebrarão em Coimbra, aonde os tres esta
dos o determinarão. 1~ hauendo o Reino por uago elegerão 
por Rey ao Seuhor Itey Dom João o 1.0 Mestre de Aviz, 
e filho (postoque i.Jlegitimo) do s.or Rey Dom P.o donde fi
cou tambem por esta cabeça, faltando o direito de succe
cler, ao Catholico Rey de Castella, por ser Príncipe estran
geiro, e podião então, e pode agora o Reino acclam'ar, e 
obedecer por Rcy, a seu ~r i ncipe nat~JJ_'Ul, o S.or Uey Dom 
.loâo o 4•.0

, não só por titulo ele lcgltlma successão, mas 
Lttmhem de eleição, que fieuua competindo aos Pouos, e Hei no. 

E quando estas razões não foruo bastantes pera justa-

lfiH 
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menle o poder fuzer estando em contrario a posse de se
senta annos, que erão passados desde o tempo que o dito 
Rey Catholico de Castella se empossou deste Reino no fim 
do amJo de 1!>80. principiada e continuada por tres actos 
de successão em sua pessoa, e na de seu filho o Catholico 
ll.ey Dom Phelippe 3.0

, e na de seu neto o Catholico Rcy 
Dom Phelippe o 4.0 de Castella, c approuada pelo mesmo 
Ueino, nas Cortes, que celebrarão em Thomar no anno de 
1 !'>81. e nus que dcspois Gz.erüo nesta Cidade de Lisboa no 
anno de 1619. nas qcwis ambas forão jurados, obedecidos, 
e reconhecidos por Rey deste Ueyno. 

Se assentou, c determinou pellos mesmos tres Estados, 
que quanto á posse postoque do tantos annos lhes não po
dia obstar, nem aproueitar aos ditos Reys de Castella, por 
ser á principio uiolenta tomada com força de armas, e dos 
numerosos exercitos, com que o dito H.ey Catholico uiolen
tamentc se empossou do Reino, e por ser attentada estando 
pendendo no juizo dos Gouernadorcs, a causa da successão 
sem esperar sua sentemça, nem approua~ão do mesmo Ueino 
junto em Cortes. E a que teue hauer sido somente ele al
gus particulares persuadidos com grandes mercos, que sem 
estarem em Cortes, a não podião dar, e a senten~,a que eles
pois alcançou hauer sido nulla, por não ser dada, por to~ 
elos os Governadores do Reino, qlle o Senhor Rey Dom 
Henrique deixou nomeados, e faltando quálquer delles lhes 
faltaua conforme a direito poder pera sentencearem. Alem 
do que o fizerão em ' tempo que ia não tinhâo jurisdi1,~ão 
pera dar sentença, que compelia somente aos tres Estaclos 
do mesmo Reino iuntos em Cortes. E vllimamente p.or ser 
da ela em Ajamonte lugar de Custella, onde (quando a ti~ 
ucssem) não podião ex!'!rcitar jurisdição. E assi começando 
a dita posse com o vicio intrínseco da violencia, e do alten
tado que nella se cometeo, estando pendendo o J uiso, mais 
ficou Lirando o direito ao dito Rey Catholico (quando o ti
uera) do que confirmarlho. 

Pois conforme as regras delle a posse· uiolenla não causa 
prcscripção, nem t<:unbem nos Reinos a pode hauer de me-. 
no1i tempo, que de cem unnos. Nem finalmente pode correr 
contra o Reino, que nunca teu e .faculdade, e liberdade pera 
n reclamar senão 11gora, c tmnbcm era ncccssario pcllo que 
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tocuua no particular interesse dos pretensores, que contra 
hum delles comecasse a prescripçã.o, e se comprisse o tempo 
legitimo della, o que não houue, nem se comprio. 
. E quanto ao juramento da obediencia e fidelidade, que 

ttnhão dado nas ditas Cortes, aos (litos Reys Catholicos de 
Ca~tella, os n~o ligaua, nem obriguua pera se não poderem 
exnnir de seu dominio, c sogeição. J>orquanto o modo com 
que elRey Cutholico Phelippe 4. 0 despois que succedeo, 
gouernou este Reino, era ordenado a suas commodidades, 
o utilidades, e não ao hem comum, e se .cornpunha de quasi 
.todos os modos, que os Doctores apontâo, pera o Rey ser 
llldigno de reynur. 

Porque não gardaua ao Reino seus foros, liberdades, 
c priuilegios antes se lhe quebrarão per netos multiplica
dos. Não acodia á defensa, e recuperação de suas Conquis
tas, que eram tomadas pellos enemigos da Coroa de Cus
lel.ln. Afligia, c auexaua os Povos com lPibutos insoporta
Vets, sem serem impostos em Cortes fazendo com força ús 
Cumaras do Reino, consentir nelles. Gaslava as rendas co
muns do mesmo Reino, não somente em guerras alheas, 
mas tamhem em cousas que não pcrlencião ao bem com
mum dcl!e. Anichilava a nobreza, uendia por dinheiro 'os 
officios de J ustiça, e fazenda. Pro ui a nclles,• pessoas i ndi
gnas, e incapazes. O cslado ccclesiastico, e Igrejas, crllo 
0Pprimidos com tributos, tirando\he as rendas e clandossc 
as pessoas que da uuo os arhitrios, iniquos dellas; c fiual
meutc exercitava estas e outras co usas .contra o hem comum 
por ministros insolentes, e encmigos da patria dos qua is , 
se sentia, sendo as peores pessoas da Republica. 

Nos quais termos, ainda que os ditos Ueys Catholicos 
de .Castclla, tiueruo titulo justo, e legitimo, de Reys deste 
!temo o que não tinhuo: e por faHa dcllcs, se não puderuo 
]U·lgar por intrusos.' ComLudo .o eram pcllo modo do gouer
no, e qss i podia o Ueino eximirse de sua obedicncia, e nc
garlha sem quebrar o juramento que lhe tinhão feito. J>or 
q~anto conforme as regras. de direito naLural, e humano, 
nntdnque os Hcinos transferissem nos Rcys todo o seu po
der.' c imperio pera os goucrnarem, foi debaixo de huma 
luctln condi ção de o regerem, c mandarem com ,justiç.a, 
sem tinmrtia, c tantoque no modo de gouernar vsarém 
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Jellas, podem os Pouos priualos dos Reinos, em sua legi
tima, e natural defensão, e nunca nesles casos forâo vistos 
obngar-se, nem o uinculo do juramento extenclerse a elles. 

E assi sendo tudo o sobredito certo iofacto, e tão no
torio, que não necessi'taua de proua judicial, nem a EIL'l.ey 
Catholico ele Castella podia competir legit ima defeza pera 
com ella hauer de ser ouuido, nem hauer outro legitimo 
successor a quem se pudesse recorrer, e não aproueitarem 
as muitas queixas, e lembranças que os Tribu.nais do Reino, 
e pessoas graues delle fizerão por muitas uezes ao mesmo 
Catholico Rey de Castel\a e com a demonstração que hauião 
feito os Povos de Euora, e de outros lugares do "Reino pera 
se liurarem da oppressão dos tributos sem consentir com 
elles a nobrezn, não hauia bastado pera o governo se emen
dar, antes com isso se pejorou. Assentou iustamentc o Reino 
congregado nestes tres estados, vsando de seu poder, e em 
sua natural defensl'io, negurlhe a obediencia, e dalu ao 
S.or Uey Dom João o quarto, que pello direito Jiriunclo 
da Senhora Duqueza Dona Catherina sua Auó, era o legi
timo Re)', c succcssor deste ll.eino. 

E pellas mesmas razões podia elle justamente ar.eitar a 
aeclamação; e restituição que delle se lhe fez, c desforçarse 
e restituirse ao Reino, pois em sua pessoa tinha raclic.ado 
o direito da successão delle, c com violencin e força de 
armas se hauia tirado a S.ra Duqueza sua Auó, e nem ella, 
nem o S.or Duque Dom Theodosio seu filho em suas uidas 
tiueram faculdade pera sem perigo euirlenle dcllas, c de sua 
casa o fazerem. An.tes o mesmo Sen hor Duque Dom Thco
dosio fez seu legitimo protesto, e reclamação por escrito, 
quando jurou aos Catholicos 1\cls de Caste ll n 11 as ditns Cor
tes, c esse de sua propria letra, e sinnl, toma ndo nel!e por 
testemunhas aos Sanctos do Ceo, por se não poder fiar na
quella conjunção das pessoas da terra, nos quais termos ainda 
que se não int imasse judicialmente lhe ficou conseruando 
seu direito, pera quando ouuesse faculdade de poder des
forçarse, e vsar del!e per si, ou por seus successores. A 
qual somente agora teue, e o pode fazer o s.or Rey Dom 
Jojlo seu neto, pella acclamaçuo unanime, e restitui ção, que 
o Reino todo lhe fez, não somente de rigor de justiça pello 
direito que tinhà da successão, mas juntamente pellas gran-
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tles qualidades, excelencias, e virtudes, que concorrem em 
sua Real pessoa bastantes pera sem outro direito poder, e 
deuer ser eleito por Rey destes l~einos, supposto o estado , 
a que o chegarão com seu gouerno os ditos Reys Catholi
cos de Castella. 

E pera constar do sobredito, e do que nis.to o Reino 
obrou, entendendo ser vontade de Deos nosso Senhor, que 
pera este tempo foi seruido reseruar a restituição delle, 
com manifestos sinais do Ceo fizerão os trcs ·estados, este 
h.re.Ye assento firmado por touos, pera ficar sendo o prin
?lpto destas Cortes c ficar manifesta em todo o tempo a 
JU~liça e razão com que assi se determinou, e executou, 
de1xanclo a comprouação de tudo o sobredito no facto, c 
no. direito ao Liuro que em nome do Reino, se divulgara, 
c tmprimira, sobre esta materia. 

Escrito em Lisboa aos cinco dias do mez ele Março de 
Jnil e seiscentos e quarenta e hum unnos, por Sebastião 
Cesar de Menezes, Secretario do Estado da Nobreza, Dou
tor nos Sagrados Canones, lnq.or da Suprema elo Conselho 
de .Emey nosso Senhor, c Dezembargaclor do Paço. Que 
ilSSlllarão iuntnmente as pessoas que assistem em Cortes 
pelos tres Estados do Reino, segundo o uzo e costume do 
mesmo Reino. 

Joannes Mendes de Tavora , (t) 
Bpo. Conde. 

1?. Bispo do Algurue. 
~~. 13is]JO de Targa. 
R. Arcebispo de Lisboa . 
Bispo D. Francisco de Castro. 

Inq.d or g .al 

D. Seb. Arcebi~po de Braga. 
Primas elas Espanhas. 

D. 1\'1. Bpõ de Lamego. 
1\f. Bispo de Eluas. 
1\f. marquez de F. ro. [2) 

do goucrno d'EIRey metl 
Snr. e de seu Conselho de Estado. 

(I ) Esta !Je cxaclamente a ordem qu e se !)1J a nl11 1 no ori:; innl 11 a parle 
da s u~si v· n a l u ra s . (~) Ferreirn. 
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Marq. ' de Gouvea 
do Conselho d'estado delrey meu s.or 
e seu 1\iordomo mor. 

O Conde d'Odemira do Concelho de S. lVlg,de, 
mordomo mor da Rainha nossa S. ra 

l\iarques de V.a Heal Cunde 
de V. ~a (t) e Valadares do Cons.0 

{\'estado dellley meu s.or 

O Visconde de Ponte de Lima 
do Conselho do estado c goueroo 
Presidente da justíça de Porlugal. 

O L,do Dom Antonio p.ra 
Fernão 1\[íz l<'reirc S.or e Donutario 

da casa de Bobodella' c mais villas arlCXUS. 
O D.or Dom Andre de Andrada· 

do Concelho de S. Mag.do Lenle de 
prima de theologia jubilado c reconduzido. 

Conde da Vidig.m Alm. to ~a India, 
do Cons. 0 d'E!Jley nosso Sí'í'r. 

Tristám da Cunha de Ataide 
s.or e donatario da uila de 
pouolide e Castrouerde. 

l<'ernão Tellcs Conde de Vnhão 
do Concelho dei rei nosso s.or 

P.0 de m.9a ('2 ) Furtado 
alcaide mor de muge de 
Santiago de casem guarda 
mor d'elRey meu Snr. 

Jorge de Mello do C.0 de gena 
de Sua Mg.do e general das 
guies deste R,no 

Huy de Moura Tellez, s.or dt~s 
vilJas da Povoa e das l\'[eadas. 

n. L.0 (3J da Cunha alcaide 
mor d'aldeagalega da merce<ma 
veador ela Rainha nossa s.ra 

Dom P.0 de Menezes C.de rle Cantauhedc 
do Conc.0 del Rcy nosso S!, Presidente 
da Camara de Lx.a 

( ! ) Vulença. (!>!) P e· lro de 1\.f c nd on~ n. ('\) Lopo. 
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Dom Carlos de N.ra (I) do C. de Sua Mag.de 
presidente da meza da censura c ordens. 

Manoel rla Silva de sz. 
Manoel da Silva de Souza ('2] 

do Conselho de Sua Mag.de 
alcaide mor d' alpalham 

D.o de M.~a (liJ Furtado do cõselho 
de S. Mg.dc he alcaide mor 
da ui!~ do Cazal prizidente 
do coselho da india. 

Luis de Mello porteiro mor de 
sua mag.dc alcaide mor da 
vila de scrpa . 

Anrriqi Correu' da Silva do 
Cons. 0 de Sua 1\'Ig.rlo Alcaide 
Mor da Cidade de Tavilln 
eVcedor de Sua l\t0 

An'riq Correa da Silva.(~) 
Dom João 1\t.ar (ti) Sur. da Villa 

de Soure Alcaide mor dos 
V.az de lUontemor o nouo Alcaser 
do Sal e Grandola, Comendador 
e Alcaide mor de l\'lertola. 

O Conde de Monsãto, front. 0 mor, 
Vedor mor, coutr. 0 mor e Alcttide mor 
de Lisboa. 

O C. de R. do (G) cassador mor de sua mg.do 
O Conde de Sam L.ç0 (7) Rege<lor da casa 

da Supriqnassam (8) do Conscl110 de S. Mg.~ 

O estado dos po'l'os. 
O P.dor de Lis.boa D. Miguel d'Alm.rla 
O Dezcmbarg.or Fr.é0 Rehello Homem fL 0r 

de Lisboa. ' 
Martim Ferr.a da Cam.ra procurador da 

cidade de :Evora. 

'13 

(1) Noronlm. ( !i!) Vem ass ignado por dnns vezes. (3) D iogo de Men· 
!lonçu. (4) Vem a~signauo por dnas vezes. (5) Mascarenhas. (6) R c· 
!lonuo. (7) Lourenço. (O) S11ppliraçiio. 
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Ayres Falcão Pereira procurador 
da Cidade de Evora. 

Rui de Albuquerque procurador 
da Cidade de Coimbra . 

. J oarn de Saa de l\'lasedo da 
Cidade de Coimbra procurador. 

Martim Ferras d'alm.da. p.dor do porto. 
Manoel de Souza d'alm.tla. p.tloí-

da cidade do porto. 
J. de Mello Ct.0 (1) p.curador de Sanctarcm 
Sebnslião de Carvalhal procutador de Santarem 
João da Gama Ferrão. 

procurador da cidade d.eluas 
Fr.isco Fg.do e Cunha definidor 

da Comarqua desgeira 
Ant. o barradas montozo procurador 

da v.• de môforte c definidor da 
ouvidoria de v.• v.s· (2) 

Diogo Botelho de Matos procurador 
da V.n de O.ça (3J e definidor de Campo 
maior e moirão. 

Manoel Pimentel p.dor e definidor 
da cidade de Miranda. 

At. 0 de m.• m.des dcfenidor 
de campo m.or 

João d'o1iv.ra ...... definidor ela 
ouvidoria de porto de mos. 

Grigorio damaral de Castello br.co 
definidor das cortes da villa 
de guimarães . 

. . . . . . ' .. do amara! pimentel .definidor 
da V. • de Castel br. o 

Bern.<lo Correu de Iacerda defiuidor 
da Comarqua de Lamego 

Matheus de Britto Godins definidor 
da Comarca de Beija. 

Fr.co d'orta p.dor da villa de 
\ Atouguia e definidor da comarca de Lciria. 

( 1) Co11l.iuho. ( '2) Villn Viçosn. ( ~) OlivellÇII . 
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P. o Lopes Correu 
definidor da comarca de Lagos. 

Matheus de Saa Per." definidor 
da comarqua da torre de Moncorvo. 

Rui Telles definidor da vila dalanquer 
Definidor da ouedoria do 

mestrado de Sancliago das 
terras do Duque de Aveyro 
e procurador de Santiago de Cassê. 

Paulo 1\lachaclo de B.to 
Lu is giz. monis definidor 

da ouvidoria de Aviz 
Fr.co Freire de Souza definidor 

da Comarca de Thomar 
paulo de mancellos da fonseca 

definidor da ouvicloria da 
vila de }lomba) de Chrislo. 

Duarte de paiua m.cl definidor 
da ouvidoria de montemor o uelbo. 

Miguel de Coimbra Macedo 
procurador, e deffinidor da 
Commarca c Cidade de Braga. 

G.ar de Seixas d'Almeida 
deffinidor da Comarca de Pinhel. 

· llcdro de lemos dnndrade definidor 
da Comarqua de Viana. 

M:.el Correu Carvalho 
definidor da Comarqua de Setmwl. 

D.or Antunes Portugal deffiniclor 
de Caslello br.co 

Jr.mo Alcofomdo Pim.n definido1· 
da ouvidoria- de Nisa. 

João Botado d'AJmcida definidor 
da Comarca de Torres vedras~ 

Antonio Machado Villas boas 
p.dor da villa de villa (lo Conde 
e definidor da comarca da 
ouvidoria da villa de Barcello~. 

Gaspar de Oliv.ra Sarm.to 
definidor da ouvidoria de Brag. ça 

15 
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TRATADO DE CONF.EDERAÇÃO E ALUANÇA E NTRE ELUEf 

ASSIGNADO EiU PARIS NO 

(U Ui\lO NT1 T. "1' 11 1' . 1
1
PAG. '211.) 

L e Roi sçachant l'amitié et bonne intelligence, qui a 
esté entre les Rois ses predécesseurs, et les anciens Rois 
de Portugal, desquels le Roi D. Jean IV. à présent regnant, 
a esté reconnu unanimement par tous les Portugais pour 
Iégitime successeur, Sa 1\'Iajesté a esté bien aise -de voir ici 
les AmLassadeurs, qu'il a envoiez vers elle, pour. renouvel
ler cette ancienne amitié, et l'asseurer par ·une alliance en-. 
tre elle et ledit Roi. Surquoi les commissaires de Sa 1\'Ia
jesté aians plein pouvoir d' elle, sont convenus avec lesdits 
Sieurs Ambassadeurs, aians aussi plein pouvoir dudit Roi 
de Portugal, des Articles suivans. 

ART. J , 

11 y aura 'doresnavant paix et alliance perpetuelle entre 
Jes Rois de France et de Portugal et leurs Roiaumes, Pro
vinces, Mers, Ports, et H,avres. 

ART. 11. 
Lcsdits Rois promettent de bonpe foi de ne donner 

aucune assistance à'hommes, d'argent, munitions, armes, ni 
vivres aux ennemis l'un de l'autre, contre lesquels ils sont 
presentement en guerre, directement, ni indir.ectement. 

ART. IIJ. 
Messieurs les États Généraux eles Provinces Unies du 

Pais .Bas seront admis en cette alliance, aux conditions qui 
seront convenues av.ec eux. 

(1) Posto qne es te 'Tratado (asse feito em latim , não potlémos encon 



iQ SE8BOR DO~I JOÀ'O IV, E LUIZ XIII REI DE FR ANI/A , 

t.o DE JUNHO DE 1641 .. (I ) 

(rn ,IDUtr.ko PAnTICU f.l.n .) :. 

' Emey, sabedor da amizade e boa intelligencia que houve 
-entre os Reis seus preder.essores, e os antigos Reis ~e Por
tu~al, dos quaes EIRey D. João IV, ao presente remante, 
foi reconhecido unanimemente por tod:os· os Portuguezes 
~orno legitimo 'Successor, Sua Magestade tem muita llatis
fação em ver aqui os EmbaixadoFes, que elle lhe enviou, 
para renovar essa .antig-a amiza d~, e assegura-la por mei6 
de uma allianrça entre ·ed:le e o dito Rei. Em vista do que 
Qs Commissarios -de Sua Magestade ~ tendo seus plenos po
deres, convieram com o·s Senhores Embaixadores, tendo igual
men~e plenos poderes do dito Rei de Portugal, nos Artigos 
segumtes: 

ART. I . 

Haverá d' ora em diante paz e ali ia m;a perpetua entre 
os Reis de França e de Portugal, seus Reinos, ~rovincias, 
Mares, Portos, e Bahias. 

ART. ll. 

Os ditos' Reis promettem de boa fé de não dar auxilio 
algum de gente, dinheiro, munições, armas, nem viveres 
aos inimigos de um e outro, com quem presentemente se 
acham em guerra, directa ou indirectamente. 

ART. IH. 

Os Senhores Estados Geraes das Províncias Unidas dos 
Paizes Baixos serão ad.mittidos a esta alliança, com as con
dições que com elles forem ajustadas. 

trar em parte alguma mais que o texto do m<Jsmo elll:.fran~e2. 
TOM. 1. 
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ART. IV. 

Pendant la présente guerre que le Roi a contre le Roi de 
Castille, laquellc il continuera puissament, le Roi de Por~ 
tugal agira de son coté conti nuellernent contre ledit Roi, 
ct l'attaquera de sa· puissance, tant )>U•r ~ene que par mer. 

ART. V. 

Pour en facilil <.:!r le rnoien, Sa l\'lajesté clemeurc d'ac~ 
cord de joindre à la fin de Juin vingt de ses vaisseaux bíen 
arrnez, et équipez en guerre à vingt gallions du Roi de Por~ 
tugal, que ses Amhassadeurs asseurent, et prornettent au 
nom du dit Roi leur Maistre, qu'ils seront trouvez, et rnême 
d' avantage, arrnez, et bien équipez en guerre; et tous prests 
à faire voile, dont les moindres seront de 300 tonneaux, 
afin que les? ites deux flottes fortifiócs de 20 vaisseaux que 
les Sieurs Etats Généraux do1vent donner de secours au 
dit Roi D. Jean, aillent attaquer la flotle des Castillans 
venant eles lncles, ou .entreprendre dans les États du dit 
Roi de Castille par d~s descentes dans ses terres, ce qui 
sera cstimé plus à propos. Bien entendu que lesdits vai~ 
seaux tant de Portugal, que desdits Sieurs les EE. GG. 
defereront à l'Amiral de France le commandernent, et tous 
lcs autres 'honneurs, qui lui sont deus, et qu'en cus que In 
llot~e dudit Roi de Castille vinst à estre prise, elle scra 
partagée égalernent entre les conféderez. 

AUT. VT. 

·Si les années suivantes les deux llois et lesdits Sieurs 
États jugent qu'il soit à propos de ·COntinuer une pareiJie 
entreprise, o_n Je [era par avis commun. 

ART. VU. 

11 y aura libre trafic et commerce entre les sujels, roiau .. 
rnes, et états des deux Roix, comme du ternps des anciens 
Bois de Portugal, en sorte que Leuis sujels poúrront negw 
cier et trafiquer en toute seureté les uns avec les au.~res 
comme arnís et alliez, sans qu'i·lleur soit donné aucun em~ 
peschemen~. mais toute sorte de protection et soulagement 
pour lem h·afic, mesme, si besoin cst, leur sera accordé 
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ART. IV. 

· Durante a presente guerra que EIRey traz com E!Rey 
de Cnstella, e que continuará com todo o v1gor, l<:!lley de 
Po:tugal obrará pela sua parte continunment.c contra o dito 
Re1, e o atacará com todo o sco pedcr, tanto po .. terra, 
como por mat·. 

AllT. V. 

Para facitita;r os meios dísto, Sua 1\Iagcstade fica de ac
cordo de ajuntar em fins de Junho, vinte de seos navios 
hem armados, c apparelhados em guerra, a vinte galeões 
de E!Rey de Portugal, que seus Embaixadores asseguram, 
0}romettem, em nome do dito Rei Sco Amo, que se ncha
:ruo, e mais se fô:r preciso, armados, c bem appare!hados 

. em guerra; e inteiramente promptos a fa-zerem-se de vela, 
sendo os menores de 300 toneladas, afim de que ns ditas 
~uas armadas, reforçadas com· 20 navios que os Senhores 
Estados Gcraes devem dar ele soccorro ao dito Rei D. João, 
Vão atacar a 'armada elos Castelhanos vindo das Indias, ou 
ernrrehender nos Estados do dito. Rei de Caste!la, por meio 
de tnvasões em suas terras, o que se julgar mais opportuno. 
Bem ~ntendido que os ditos navios tanto ele Portugal, como 
dos drtos Senhores Estados Geraes deferirão ao Almirante 
~ l<rança o commando, e todas as outras honras que lh.e 
suo devidas, e que no caso ela armado do düo Rei de Cas
tella chegar a ser tomada, será reparticlll igualmente enlrc 
08 confederados. 

AltT. VI. 

Se nos annos seguintes .os cl'ois Reis e os ditos Senho
res Estados julauem ser opportuno continuar em similhante 
er 0 

' npreza, falo-hão de commum aceordo. 

AltT. VII. 
Haverá livre trafico e commercio entre os subdit'os, rei

no~, e estados dos dois Reis, como no tempo dos antigos 
Uers ~e Portugal, de modo que os se'us subditos poderão 
uegoolilr e traficar com toda a seguranoa uns com os outros 
corno amigos e alliados, sem que se lhes ponha impedimento 
0.1g.um; antes se lhes dará toda a wrte ele protecção e sa
lisla\'iio para seo trafico, e· mesmo, se necessario fór, ser-

1GH 
Junb~ 

1 



20 RÉlNADO DO SENHOR D. JOÃO IY. 

1M1 de par et d'autre des privilêges et Jibertez plus grandes que 
Junho 1 é 

1 par e pass '. 

ART. VIU. 

Sa Majesté permettra que les I!ortugais puissent trans
porter de ses Roiaumes, états, ports et havres au Roiau
me de Portugal toutes sortes d'armes, vivres et munitions 
pour l'usage et service du dit Roiaume seulement. Comme 
aussi le dit Roi de Portugal pennettra que les sujets de Sa 
Majesté três-Chrestienne puissent transporter de ses Roiau
mes toutes les choses, dont ils poumnt avoir besoin. 

ART.- IX. 

Les susdits artides ont été signez au nom du Roi pár 
1\tr Seguier Chevalier, Chancelier de France; M.r Bouthi
lier, Commandeur, Grand-Trésorier des Ordres du Roi, et 
Sur-lntendant des Finances de France; M.r Bouthiller de 
Chavigni, aussi Commandeur, Grand-Trésorier des Ordres 
de Sa 1\'Iajesté, Sécrétaire d' État et de ses Commande
ments; et au nom dudit Roi de Portugal par Don Fran
cisco de Mello, du Conseil d,udit Roi, et son grand-Veneur, 
et Don Antonio Coelho de Carvalho, aussi du Conseil du 
dit Roi, et du Conseil de son Parlement Supreme, ses Am
bassadeurs pres sa Majesté três-Chresti.enne, et seront·ra
tifiez respectivement par sa Majesté, et par ledit Roi de 
Portugal, dans le terme de quatre mois. Fait à Paris le 
premier J uin 1641 

ARTICLE SÉPARÉ. 

Bien qu'il ne soit point parlé dans !e traité public passé' 
cejourd'hui entre ...... de ce qu'il se poura faire en faveur 
du Roi de Portugal; au cas que le Roi et ses conféderez 
viennent à conclure la paix avec Ia Maison d'Autriche; !e 
Roi toutesfois par sa génerosité a hien voulu asseurer le 
Roi de Portugal son bon frere, que lorsqu'il viendra à la 
conclus~on d'un Traité de paix, il fera son possible pour se 
reserver la liberté de l'assister toujours ,en ses ~ustes pré
tensions, pourveu que les alliez de sadite Majesté consen
tent d'entrer avec elle en une pareille obligation. Bien· en
tendo qu' en tel cas le Roi de Portugal s'obligera à ne 
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~hes-ha .concedido de uma e outra parte privilegias e liber
ades, maiores que no passado. 

ART. VIII . 

Sua l\Iagestade permittirã que os Portuguezes possão 
transJ)Ortar de seus Rei no~, Estados, portos e hahias para 
0

. Remo de Portugal toda a _sorte de armas, viveres e mu
ntções para uso e serviço do dito Reino tão som.ente. Como 
tambem o dito Rei de Portugal permittirá que os subditos 
~e ~ua Magestade Christianissima possão transportar de seus 

emos, todas as causas, de que hajam de carecer. 

ArT. IX. 

Os sobreditos artigos foram assignados em nome d'El
~7 por IV~.r. Seguier Cavalleiro, Chancelle.r de França ; por 
-dl. Bouth1lher, Commendador, Tbesoureno-Mor das Or

ens d'ElRey, e Superintendente das Finanças de França; 
por JVJ.r Bouthillier de Chavigni, tambem Commendador, 
rhesoureiro-Mor das Ordens de Sua 1\'Iagestade, Secretario 

' de Estado, e de seus Mandados; e em nome do dito Rei 
d~ Portugal por Dom Fràncisco de Mello, do Conselho do 

Jto Rei, e seo Monteiro-Mor, e Dom Anton io Coelho de 
~arvalho tamhem do Conselho do dito Rei, e Desemharga
Cor .a~ P?ç~, seus Emhaix?dores junto d~ Sua 1\fagestade 
rvtrtsbamsstma, e serão ratlf:icados respectivamente por Sua 
t agestade, e pelo ~ito Rei de Portugal no prazo de q_ua
ro mezes. Feito em Paris no primeiro de Junho de 1641. 

• 
ARTIGO SEPARADO. 

h . Posto que não fosse expressado no tratado publico feito 
ROJe entre .. . .. ... do que se poderá fazer em favor d'El-

ey de Portugal, no caso que ElRey e seus confederados 
mnhão a concluir a paz com a Casa de Austria; todavia 
E!Rey, por sua generosidade, houve por hem assegurar a 

Rey de Portugal seu bom Irmão que logo que chegar á 
conclusão de um Tratado de paz, fará todo o possível para 
~eservar-se a faculdade de lhe assistir sempre em suas jus
as pertenções, comtanto que os alliados de Sua ditá 1\fa
gbs~de consintão de se· ligar com elle por uma semelhante 
0 

rJgaÇào. Bem entendido que em tal caso ElRey de Por-
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f<rire aucun Traité avec le Roi de Castille, sans le conscn~ 
tcment de Su 1\lajesté et de ses alliez. 

Le susdit Article secret ser a signé au nom du Roi par. ... 
et au nom du Roi de Portugal par ..... et ser a' J'espective~ 
ment ratifié ,por sa l\fajesté,1' et ledit Roi de Portugal, dans 
le terme de 4 mois. Fait à Paris le premier jour de Juin, 
1641. =Signé= Séguier=Bouthillier=Bouthillier . 

.J 

( 
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tugal se obrigará a não razer Tratado 11lgum com o Rei de 
Castella, sem o consentimento de Sua Magestade e de seus 
alliados. 

O sobredito Artigo secreto será assignado em nome d'El-
Rey, por ....... c em nome d'Elney de Portugal por ...... . 
e. será respectiYamente ratificado por Sua Magestade e pelo 
(hto Rei de Portugal no prazo de 4 rnezes. F.eito em París 
no primeiro dia de Junho de 16'41.= assignado=Séguier 
=Douthillier=DouthiUíer.= 

'· 
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TRATADO DE TREGOAS E CESSAÇÃO DE HOSTIUDADES ENTI!.E 

PROVINCIAS UNIDAS DOS PAIZES BAIXOS, ASSIGNADO 

EJ\1 13 DE NOVEMliRO 

(DO OIIIGI NAL l UE SE GUAIIDA ~O II EAL AIICDJI'O D ~ TOim E DO TOMDO .) 

T ractatus Induciarum, et cessationis omnis hostilita
tis actus, ut et nauigationis, ac commercii~ pariterq suc
cursus inter Sereni'ssimum, ac Prrepotentem Do~! Joannem 
ejus nominis QuartYm, Lusitanire, Algarure, ab hac, atque 
altera pnte maris Africre Regem, Dom in um in · Guinea, 
atque acquisitis nauigationis, et commercii in JEthiopia, 
Arabia, Persia~ a c In dia &. • Ab una, et Dominas ordines 
generales V nitarum Prouinciarum ab altei;a parte factus, 
initus~ et conclusos per Dominum Tristam de 1\lendonça 
furtado, Legatum, ac Consiliarium Serenissimre 1\lagestatis, 
et Dominas Rutgerum Huygens, Equitem, Iacobum á Brou
choueu e~-Consulem Urhis tugduni Batauorum, Iacobum 
Cats Equitem Consiliarium Pensionariu.m Hollandire, et Fri
zire Occidentalis, Casparum á Vosverg~n, Equitem Domi
num de Isselaer, Iohannem á Reede Dominum de Rem
suoonde, et Thiens, Dominum de Vooudenberch, Iohan
nem Veldriel consulem urbis Doccum Assuerum ab Haer
solte, Haerstii, ac Echde, Satragam Z,allandire Vuigboldum 
Aldringa Senatorem Civitatis Groninganre, Toparcham Sii
baldebueri respective Deputatos in consessu alti memorato
~um Domino rum statuum Generalium ex Prouinciis Geldrire, 

(l~ollandire, Zellandire, ultrajecti frisire trans Isu1lanire, a c V r
bis Groningre, atqueOmlandire, commissarios eorumdemDo
m~norum ordinum general i um, nempe int)r memoratum Do
mmum Legatum vigore certi rescripti Regii, certarumq Li
terarum Serenissimre Magestatis utrumq de dato Lisbon XX 
j. 0 Ianuarii jampridem elapsi, et memoratos Dominos Com-



ELR:EY O SENHOR D. JOÃO IV, E OS ESTADOS GERAES DAS 

NA IIAYA A 12 DE JU~HO DE 1641, E RATIFICADO 

DO l\IESl\10 ANNO. 

(TRADUCÇÃO QUE SE GUARDA liO REAL AnCilHO VA TORIIE DO TO~IBO.) 

Tratado das ·tregoas, e suspenção de todo o acto, de 
hostelidade, e hem assi de nauegação, comercio, e junt&mente 
socorro, entre o Serenissimo, e Poderosissimo Dom Joam 
0 quarto deste nome, Rey de Portugal, e dos Algarues da
quem, e dalem, mar em Africa, Selilhor de Guiné, e da Con
quista, nauegação, e Comercio de Ethiopia, Arahia, Persia, 
e da lndia, &c. De hüa parte, e os Senhores Ordens Gê
haes das Prouincias vnidas, de outra, feito começado, e aca-

ado pello Senhor Tristão do Mendoça Furtado do Conse
lho de Sua Magestade, e seu Embaixador, e pellos Senho
res Rugero Huyphens, Caualerio J acoho de Brouchouen; 
Consul que foi da. Cidade de Leide Jacobo Cats, Caualeiro 
Conselheiro, Pencionario de Holanda, e de Friza Occiden
~al, Gaspar de Vosberghen, Caualleiro, e Senhor de Isse
aer, João de Reede, senhor de Reins Voude, e Thiens; se-

nhor de V vou Denderch, João VelrDriel, Consul da Cidade 
Doccum, As~~ero, de Haer Solte, Haersty, e Echede, do 
gouerno de Zelanda, V vigboldo, Aldringa Senador da Ci7 
dade de Gronigen, administrador de Sibal de bueri., todos 
deputados no Conselho dos assima ditos Senhores Estados 
Gé~aés das Prouincias de Geldria, Holanda, Zelanda, Vtrech, 
F~1za, Ouericel, e da Cidade Groningen, e Homlandia Com
llltssarios dos mesmos Senhores das Ordens Géraes, entre 
0 assima dito Senhor Embaixador, por virtude de certa 
Prouisão Real, e de hUa carta de Sua 1\'lagestade, escritas 
am?as em Lisboa a vinte hum de Janeiro passado, e os · 
asstma ditos· Senhores Commissarios, em virtu.de de lltía 
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missarios vigore, eorumclem procuralionis, quorum copire, 
corumdemcpw translata, respectívê hic infra inserentur. 

Experíentia docuit, quod Don Philippus Secundns Cas
tellte Rex, vi & polenlia armorum quondam invaserit Co- , 
ronam Lusilanire, et con~cquentêr privaverit Serenissimum 
l)rrepotentemq\!le Hegem Don loanoern ( olim Duce1jll de Bra
ganç.a) induhitabíle suo Successionis jure & justítia in alle
memora:tam CoronamLusitanire, tanquamLegitímum & pro
ximum Hrereclem Serenissimre Dorninre Dona Catharime, 
ac continuarunt Successores IH"tedicti Uegis Castellre mui~ 
t is contiguis anuis in violenta occupntione altememoralre 
Coronm Lusita-nire, infringentes fredcra & pacla amicitire 
confideutire & eo.mmercii, qure Domini Reges Coronre Lu
sitaoire continue curo aliis Principihus ac Nationihus in 
Europa Sancte coluerant de orbantes heH1os Subditos & 
Vasa.Uos ejusdem Coronre eorum Jurihus,·Lcgibus & Coo
suetudi•nibus, in superqme .eos oneraoles inj•ustitia, ioto
lerahilihus vexatioAibus & diversis alliis speciebus Ty·ran
nidis, inj Lmgentes inis excessiva onera, qure lleges Cas
tellre simul élC cum Pa.trimooio Uegire Goronre Lusitaniro 
dilapidarunt & consumpserunt evi~ahiJ,ibus llellis. Quib11s 
tmcdicti boni Su.lDditi & Vas.salli ejus Coronre ita stimulati 
atque iracundia mactati, tandem haud Levi habita patien
tia, magno C'lirn anime ausu & circumspectiotle injl:1stum 
i.Uml ac intGlerahile lugum Regis Castellre excusserunt, ac 
semetipsos Liherlati restituerunt, clemunque communi ap
plausu srepius allememoraium lohannem Quartum, Regem 
elegerunt, proclamarunt, eique homagium -ac jus jurandum 
6delltatis prrostiterunt; Prrepotentes Dom i ni Ordi nes Gene
Imles quoque passive pro comperl;o habentes intolerabilem 
tyrannidem & perdura .. onera prrefati Çastellre Uegis, pari
terque ejusdem nefarirum Institutum ad consequendam Mo
narchiam multo SrecuJo jam super V niversa Europa jacta-

\
/ tam incommoclum Boni Publici dijudicarunt expedire Lau

dabilii ac honesto jam altememorati Uegis Iohannis Quartii 
proposito succurere, cumque eodem iniJJe & consummare 
prresens hoc Paetum & Tractatum; nec non prretermiltere 
varias & cl_iversas cemmoditates,. q:uas ·alias pro flroprio par- · 
ticulari commodo atque utilitate, nacto hoc rerum slatu, 
tam citra, quam ultra Lineam possent usu capere, et perci-
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su~ Procuração cujas copias,. e treslados hirão abaixo es
cntos. (1) 

. l\'Iostrou a expe:fiencia que Dom Phelippe segundo Rey 
de Castella, por fm~Ça, e poder de armas occupou antiga
mente a Coroa de Portugal, e pello cõseguinte priuou o Se
renissimo, e muito Poderoso ReJ Dom João (antes Duque 
d_e Bragança) do indubitauel direito de sua successão, e .Jus
tiça para a dita Coroa de Portugal, como legitimo proximo 
herdeiro da Serenissima Senhora D. Cat.herina, e muitos 
a nnos contínuos presenerarão. os sucess~res do dito Uey de 
Castella em à violenta occupaçào cl~ dita Coroa de Portu
gal, quebrantando os concertos e pactos de amizade, con
fiança, c do Comercio q os Senheres Reys da Coroa de Por
tugal, com os outros Príncipes, e nações de Europa, santa
mente, sempre respeitarão, priuando aos bons subclitos, e 
vassallos da mesma Coroa, de seu ·direito, e de suas leJs, 
e costumes, c alem disso carregandoos injustamente de in
~oleraueis molestias, e outras diuersas es}Jecias de tyraunia, 
~untas a execiuos tributos, os quais os Reys de Castella, 
]untpmente com o Patrimooio da Coroa Real de P_ortugal, 
consummirão, e destruirão com guerras escusadas, com as 
quais cousas, sendo os ditos bons subditos, c vassallos da
q_uella Cmr<ila, estimulados, e prouocados, de justo furor, ven
c~do o sufrimento, com grãde animo, ousadia, e aducrten
CJa, sacodirão aquelle intolerauel, e injusto jugo de el Uey 
de Castella, restitu1ndosse a sy mesmos, a sua liberdade; e 
finalmente por aplauso commum, elegerão, acclamarão de
rão omenagem, e juramento de fidelidade ao dito Rey Dom 
João o qnarto. 
. Os muitos poderosos Senhores Ordens Géraes, sentindo 
JUntamente, por sua parte, e tenJo bem conhecido ,a i_nto
leraueLtyrannia, c duríssimos encargos do dito Rey de Cas
tel!a, e sua detestauel detrerninação, para alcançar a Mo
narchia, de tanto tempo em toda Europa perseguida~ e acos
sada, em \\tulidade do bem commum, julgarão ser eonue
aiente, socorrer a intenção honrada, e digna de louuor do 
dito Rey Dom João o quarto, e com elle fazer, e celebrar 

, . (~) Afim de evitar q~e esta obra se torne ~emasiado volumosa, sup
pnm•mos lodos os Plenos·potlcres c Ratificações, tanto nes te Jogar, como· 
subsec1uen lemen te. 
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pere maluntque eorum Loco, ut reviviscat vetus illa ami
citia, amor reciprocus ac Commercium, qure inter IDominos 
Reges Coronre Lusitanire ac Belgas ultro citroque antiqui
tus fioruerunt. 

ART. I. 

Primo conclusum est verum, firmum sincerum ac invio
labile inàuciarum pactum ce~sationisque omnis hostilitatis 
actus inter Altememoratum Regem & Ordines Generales 
tam mari ali·isque aquis, quam terra, intuito omnium Sub
ditorum atr:rue lncolarum V nitarum Provinciarum, cujus
cumque Conditionis illi fuerint citra exceptionem Locorum 
personarum,'e, ut & pari ter intuito omni um Subditorum 
atque Incolarum Regionem altememorati Regis, cujuscun
que Conditionis tuerint, cit'ra ·e~ceptionem Locorum perso
narumve, qure partes Serenissimre Majestatis adversus Re
gem Castellre tuentur, aut inposterum tueri reperientur, 
idque omnibus in Locis & maribus ab utraque parte 1inere 
juxta conditiones, & restrictiones hic infra respectivê ex
plicatas, tem;pore Decennii. Quod Inducianim pactum ces
sationisque omnis hosbilitatis actus in Europre plagis ac ali-" 
cunde sitis, extra Limites respecüve Privilegiorum, Socie
tatihus Indiarum Orientalium atque Occidentali,l!lm ante hac 
nomine hujus Status respective concessorum, statim facta 
Supbscriptione hujus Tractatus, ordietur. 

ART. II. 

Ao in India Orientali omnibus Locis & Maribus sub 
dils trictu Privilegii a Dominis Ordinibus Generalibus, ' So
detati lndire Orientalis harum Provinciarum concessi, uno 
anno à dato, curo ratihabitio hujus TFactatus nomine ~egis 
Lusitanire hic L0ci fuerit oblata. At vero si publica mani..: 
festatio pr<Bdictarum Induciarum cessationisque omnis hos
tilitatis actus alicubi locorum & marium prretactorum citius 
devenerit, antequam supradictus annus exspiraverit,. ut tum 
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ó presente ,concerto, e tratado, deixando, antes, as varias, 
e diuersas commodidades que elll seu proprio commodó, e 
proueito, no Estado das cousas presentes, assi de aquem, 
como de alem da linha, puderão de nouo tomar, e possuir, 
e. querem antes em lugar dellas, que se renoue aquella 'an
tiga amizade reciproco amor, e comercio que entre os Se
nhores Reys da Coroa de Portugal, e os Holandeses, de 
hila, e outra parte, antigamente llorecerão. 

ART. I. 

. PriJVeiramente foi assentado, verdadeiro, firme puro, e 
lnuiolavel concerto de tregoas, e suspensação de todo o acto 
de hostelidade, entre o dito Rey, e as Ordens Géraes, assi 
po: marr, e todas as mais agoas, como por terra, em res>
peJto de todos os subdítos, e moradores das Prouincias vni
das, de qualquer condição que elles forem, sem excepção 
de.lugares, ou de pessoas; e hem assi igualmente, em res
petto de todos os subditos, e moradores das Regiões do dito 
Rey, de qualquer .condição que forem, sem excepção de lu
gares, ou pessoas, as quais defendem contra el Rey de Cas
tella, as partes de Sua Magestade, e daqui por diante, se 
achar que as vão defendendo, e isto em todas as terras, e 
~ares, de hua, e. de outra parte da linha conforme as cõ
dJções, e limitações por ambas as partes abaixo declaradas, 
por tempo de dez apnos, o qual contrato de tregoas, e sus-· 
pensação de todo o ado de hostelidade, nos lugares de Eu
ropa, Óu em qualquer outra parte, cituados, fora dos limi:.. 
tes da Jurisdição, concedida em nome deste Estado antes 
deste tempo, ..as Companhias das Indias Orientaes, e Occi
dentaes, começará logo desde a sobescripção deste tratado. 

ART. II. 

Mas na India Oriental, e em todas as terras, e mares 
debaixo do districto, e Jurisdição' concedida pellos Senhores 
das Ordens Gêraes, 'á Companhia da India Oriental destas 
Prouincias, começarâ hum anuo despois da data, tanto que 
neste lugar for apresentada retificação deste Tratado, em 
~me dei Rey de Portugal; Porem se a publica manifesta
ça~ das ditas tregoas, e suspensação de todo o acto de hos
tehdade, chegar ma~s breuemente a alguã parte das ditas 
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quisque ah utraque parte in hujusmodi Locis uc maribus 
respectivê a ' tempore publicre m:misl'estationis sese conti
ncat ab omni hostilitatis actu . 

.ART. IfL 

Et comprehendenhtr sub prmdi cti s lndu<eiis & cessati@nc 
'Omnis hostilitatls actus omAes hwjusmodi generis Reges, 
Diinastre & Gentes lnclim Orientalis, quihuscum Domini Or
dines Generalcs, aut Societas Indire Oricntalis, harum Pro
vinciarum eorum norninc amicitiom colunt, aut fredere jun
cti sunt, si qua sibi cxped.irc arbitrabuntur has Inducias & 
ccssationem omnis hostiliLatis actus complecti. 

ART. IV. 

Nec fas e:slo, pnetacto Deceoni.i tempore. durante sibi 
invicem, nec terra, nec mari, hostilitatem aut uHam aggres
sionis vim inferrc, a-c omnil)us Lusitanicis Navibus ex :Lu
sitania, sub mandato, aut commissione altimemorati Regis 
Iohannis Quarti, navigantihus ad Loca & maria, qure partes 
hujns Regis tuentur, secuti pariter illis Nav.ihus isthinc in 
Lusitaniam revertentibus, permi ssum esto Lifiere ahsque 
ulla remora navigare intuitu Societatis Indim Orientalis ha
rum Provinciarum. 

ART. V. 

Similiter nec Naves corundem Suhdictorum ha.rum Pro
viuciarnm in earum cursu ·per pnedictas Lusitanicas mo 
!es tia. afficientur. 

AnT. "\rJ. 
Et utraque pars esta Libera & secura m suis Trncta

tibus & Contractihus. 

ART. VII. 

Hem, Liberum esto ulrique parti Navigare, pari ter Loca 
possidere, sumn Commercium sine ullo '1mpe~imcnto ex::er
cere, aequc ut tempore & sub manifestatione prredictaFum 
Induciarum cessatiolilisque @rnlilis hostiliUaüs actus, in India 
0rientali Loca possidet, e(fective cemmcavit, suumque Com
merciurÍl e·x.erc uit. 
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ternrs, e mares, antes <1 o llit;o anno seja acabado, em tal caso, 
cada qual, de hua, e outra Parte, das ditas terras, e mares, 
desdo tempo (la dita manifestação, se abstenha de todo o 
neto <lc hostcliclude. 

ART: JU. 

E seriío comprehendidos debaixo das ditas tregoas, c 
sus,pensaçuo de todo o acto de hosteliclade, todos os Ucys, 
Senhores, e nações da lnd in Oriental , com os qua is os Se
nhores Ordens Gêraes, 0.u a Companhia da India Qriental 
destas Prouincias em seu nome, tem amizade, e confedera
No, se a elles lhes purecer serem comprehendidos nas di
tas tregoas, e suspensação de todo o aclo de hostelidade. 

AnT. IV. 

Não será licito, durante o dito tempo de dez annos, fa
zer se de hiía, e outra l)flr te, nem por terra, nem por mar, 
l~ostelidade algila, ou acometimento vi·olento, e será premi
tid9 a todas as naos Portuguesas, c que de Portugal, por 
mandaçlo, e comissuo clel Rey Dom João o quarto, forern 
.para as terra·s, e mares que deffendem as partes del Rey, 
assi como iguahnente, as que das ditas partes tornarem paru 
Portugal, nauegar liuremente sem embaraço algum, porres
peito ~a Companhia da India Oriental, destas Prouincias. 

AllT. V . 

E da mesma maneira as naos dos subditos .destas Pro
uincias que fi zerem a mesma viagem, não serão molestadas 
pellas ditas naos de Portugal. . 

AnT. VI. 

E hua, e outra parte esteja liure, e segura em.seus tra
tados, e em seus Contratos. 

MlT. YlJ . 

. Tamhcm será liure a cada biía das partes, nauegar, 
tgualmente possuir seus lugares, e exercitar seu Comercio, 
sem impedimento algum, assi, e da mnneíra, que ao tempo 
da publicação das ditas tregoas, e suspensaçào de todo o 
acto de ho~teiidade em a India Oriental, possuir os· ditos 
lugares, e hindo, c \'indo, exercitamt seu co mercio. 
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ART. VIU. 

Srepius dictre Inducire ac cessatio omnis hostilitatis actus 
effectum sortientur tempore Decennii in Locis & ma'ribus 
pertinentibus sub districtu Privi-legii a Dominis Ordinibus 
Generalibus "Societati Indire Occidentalis harum Província
rum concessi, a .dato, cum Ratihabitio super hoc Tractatio 
nomine Regis Lusitanire hic Loci fuerit oblata, & publica 
manifestatio prredictarum Induciarum cessationisqu~ omnis 
hostilitatis actus porro alicubi prrenominatorum Locorum 
ac maríum respec.tive pervenerit, à quo tempore utraque 
pars in istiusmodi Locis & maribus respectivê sese cohibeat 
ab omni hostilitatis actu. lta tamen, ut intra octo Menses, 
postquam prredicta ratihabitio hic Loci fuerit allata, con
veniendum sit cum Corooa Lusitanire de Pace in srepius
dictis Locis & maribus, pertioentihus sub districtum Pri
vilegii Societatis Indire Occidentalis harum Provinciarum, 
ud qure Dominus Tristão de Mendonça Furtado, Legatus & 
Consíliarius Regire Majestatis Lusitanüe hisce pollicetur, ut 
intra prredictos octo Menses post prrefatain ratihabitionem 
Regire Serenissimre ~ajestatis hic Loci ohlatam, quóque 
obveniant necessarium mandatum ordo ac Instructio pari
terque persona aut personle authoritate regia: munita, ad 
tractandum de prredicta Pace; atamen, si in eventum con
tra omnem\ expectationem Pacis conditio non iniretur, ut, 
eo non obstante srepiusdictre Inducire, cessatioque omnis 
hostilitatis actus tempore decennii, modo prremisso & juxta 
Articulas infra explicatos, plenum effectum sortiantur. 

ART. IX. 

Societas lodire Occidentalis harum Proviociarum ut & 
,Suh~iti ac Incolre ejusdem terrarum acquisitarum, nec non 
( omnes illi inde dependentes, cujuscunque Nationis conditio
nis aut Religionis sint, gaudeant & fruantur Ín-singulis ter
ris & Locis Regis Lusitanire, ac ad eandem Coronam spe
ctantibus, in Europa sitis, hujusmodi Commercio, exemp
tinnibus, libertatihus & juribus, quibus reliqui Subditi hujus 
status, vigore hujus Tractatus, gaudebunt & fruentur. Hac 
tamen conditione, ne Societas Tndire Occidentalis harum Pro-
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ART. VHT. 

. As ditas tregoas, e suspensaçuo de todo o aclD de hos
tehdade terão seu effeito por tempo de dez annos em as ter
r·~s, · e mares pertencentes ao destricto da jurisdição conce
chdn pelos Senhores das Ordens Géraes á Companhia da In
ditr Occidental destas províncias desde a data, tãto q a reti
ficação deste tratado em nome dei Rey de Portugal, neste 
lugar for apresentada, e a publica manifestação das ditas 
tregoas, e suspensaçiio de todo o acto de hostelidade chegar 
a qualquer parte das ditas terras, e mares respecliuamente; 
desde o qual tempo, hua, e outra parte em as ditas 'terras, 
e seus mares se abstenha de todos os actos de hostelidade. 
~om tanto que dentr~ de oito mezes despois que a dita re
ltficação for neste lugar apresentada se haja de tratar da 
paz com a Coroa de Portugal, nas ditas terras, e, .mares, 
pretencentes ao destricto da jurisdição da Companhia da 
lndia Occidental, destas Prouincias, como assim primite o 
Senhor Tristão de Mendoçn Furtado, Embaixador, e do Con
s~lho de Sua Magestade de Portugal, para que dentro elos 
drtos oito mezes, depois da sobredita retificação de Sua Ma
gestade aqui neste lugar apresentnda, uenha juntamente pro
curação necessaria, ordem, e instTucção, e igualmente pes
soa, ou pessoas com authoridacle Real, para tratar da dita 
P~z; com tudo se acontecer, contra toda a esperança, e de-
8~Jo, que a condição ela paz se não effeitue, sem embargo 
~1~so as ditas tregoas, ·e suspensaçâo de todo o ~elo de hos
hhdacle, terão inteiro effeíto pello tempo de dez annos na 
forma sobredita, e conforme aos artigos que abaixo se de-
clarão. ·• 

ART. IX. 

b A Companhia àa India Occidental destas P:r;ouincias, e 
.em assi, os subditos, e moradores n~s -suas terras adque~ 

tJdall, e juntamente todos aquelles que dahi dependem, ele 
(ualquer nação, ·condição, ou Religião que sejão, gozem, e 
ogrem em cada hiia das terras, e lugares dei Rey de Por
bugal, e pertencentes á mesma CGroa, cituados em Europa 
deste mesmo Comerci0, izenções, liberdades, e direitos, elos 
quáis, os demais subditos deste Estado, por virtude deste 
tratado, hão de gozar, "e lograr, c0'm tal condição, que a 
Companhia ela I nclia Occldental destas Prouincias; e hem 
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vÍJlciarmn, ut & Subditi ac Incolrn in ejusdem terris acqni-
sitis, sicut pariter omnes reliqui a h illa dependentes conentur 
ex Brasília transferre ad Regnum Lusitanirn Saccharum, li
gnum Brasilicum ac alias IVIerces in Brasília existentes &. 
provenientes, sicut pariter nec Lusitanica Natio, ut & Sub
diti ac Incolre in ejusdem terris acquisitis, nec minus ab 
ea dependentes, conabuntur ex Brasília transferre intra 
bas Províncias & Regiones Saccharurb, lignum Brasilicum 
aliasque merces in nrnsilia existentes & provenientes. 

AR1'. X . . 

Natio Belgica · ut & Lusitanica durantihus Induciis, &. 
cessatione omnis hostilitatis actus sibi iovicem succurrent 
atque opem ferent pro virili, cum occasio & status vermn 
illum postulaverit. 

AJlT.XJ. 

Omnia FortaMia, Urbes, Naves & partieulares Personrn, 
sive sint Lnsitani aut alii in Brasília vel aliorsum sita & 
reperti, qui partes Regis CasLellrn forent, aut postmodum in 
eorum Rotestatem redigentur, non aliter respicientur ac 
reputahuntur, quam communes bastes, quos adoriri, prose
qui, ac vincere cuilihet parti, licitum sit nullo habito res
pectu limitum. Hoc attento, si qua alterutra pars ejusmodi 
loca ant Fortalitia occuparet, illi quoqu.e cedat J u.risdictio
nis & Latorum camporum amhitus & reliqua emolumenta 
antiquitus his annexa, non obstante talia Loca &. Fortalitia 
(ut supradictum est) in alterius Limitum districLum sor
,t.iantur. 

AUT. XJI. 

Quilibet utriusque partis Subditorum relinquetur ac 
remanehit in honis suis uti illa tempore maniJestationis ln
duciarum & cessationis omnis bostilitatis actus tum depre
b'end.entur & Lati campi i o ter utriusque partis exirema l<'or
talitia siti (qui necessario inde intelligendi sunt pro acqui
sitis ac eorum dominio vinclicatis) utrinq11e divisi exstahunt:, 
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a.ssi. Os subclitos e moradores em suas terras adquericlas . ' ' ' e 1gualmente· todos os demais della dependentes, não pre-
tendão leuar elo Brazi l para o Rerno de Portugal asucar, 
Pao Brazil, nem outras mercadorias que no Brazil costuma 
nuer, e delle serem trazidas, assi como tambem, nem a na
ção Portuguesa, e os suhditos, e moradores nas ditas terras 
n~queri das, nem menos os que della dependem, perté~lde
rao leuar do Brazil, as ditas Prouincias, e Regiões vrHdas, 
nsucar, Pao Brazil, e outras mercadorins que no flrazil cos
tuma hauer, e delle serem traz idas. 

tlllT. X . 

A naçãO Holandeza, e bem assi a Portugueza, em quanto 
du~arem as tregoas, e suspensaçilo de todo o acto ele hos
t~hclacle, se socorrerão reciprocamente, e se darão toda a 
Ujurla, e fauor com todas suas forças; quando quer que a 
occasião, e o Estado elas cansas assi o pedirem. 

,un. XL 

Todas a9 J'orlalezas, Cidades, nnos, e pessoas particu
lares, ou sejão Portugueses, ou outros quaisquer que• forem 
achados no Brazil, ou em outra parte, os quais fauorecem 
as ~artes del Rey de Castella, ou daqui por diante, se re
duzirem a seu poder, serão julgaclos por inimigos communs, 
a~s quais, será licito acometer, perseguir, e vencer por cada 
hua das partes, sem se ter res11eito ao limite·, e termos e·m 
que forem achados; Conforme ao que se cada hua das par
~es tomar algu dos ditos lugares, ou fortalezas, pertencerá 
nquelle por quem for tomado, e juntamente a jurisdição, e 
termo de seus campos, e todas as mais v.ti!idades a el!es de 
antes annexas; sem embargo de os taes lugares., e forta le
zas estare cituadas no clestricto e tern1os de cada hua das 
Par'tes. ' 

AJIT. xn. 
Qualquer subdito, de bua, e 'outra parte, serit deixado 

estar, e ficará em posse de seus hens, assi c~mo fot· achado 
~elies, ao tempo da m.anifestação das tregoas, e suspenção 
c.e todo acto de ·hostehclade, e,os campos, e termos que es
buerem entre os fins das Fortalezas de hua, e outra parte 
(os- quais necessariamente se hão de hauer. por proprios e 
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sub his comprehendendo gentes & nationes sub iisdem sor
tientes; quibus finibus, modo prremisso positis, & statutis, 
Lusitanicre Nationi ab illa, & súbditis harum Provinciarum 
a h hac parte, consta bit, qure Loca, comrnoditates & arnbitus 
Latorurn carnporurn, quilibet pro suis agnoscat & tueat.ui'. 

AltT. XIII. 

Quod vero attinet particulariurn proprietates nc posses
siones,. qure sub prmdicta divisione, ad. unam vel alteram 
partem pertinebunt, de bis forsitan nonnulla Loca exta
hunt derelicta & eopulata, alia vero culta ac gente instructa. 
At vero quod spectat Loca, quorum lncolre & Proprietnrii 
srse ad bane vel alteram partem recepisse deprehendentur,' 
exinde nulla omnino restitutio fiet, neque ullorum mobi
lium ibidem relictornm & repertorum, sed <Juilibet eo con
tentus vivat oportet, quod ex derelictis Locis securn ad
portavit ac abstulit. 

ART. XIV. 

Attnmen in dictis Locis & terris, qure suis Proprietariis, 
aut aliis possessoribus eorum nomine & parte remanserunt, 
illis utrinque cognita causa, jus suurn & possessio asserva
bitur, visis prius eorurn necessnris docurnentis & prohatio
nihus. 

ART. XV. 

Super quibus utriusque partis regimen in suo eujusque 
districtu respective disponat, pro ut videhitur convenire, 
non concesso, tlt alius quispiam ·his sese immisceat. 

I 

( 
ART. XVI. 

Çommercia ad utriusque partis ditiones, tractus, & ain
bitus Locorum in Brasília, qurelihet sihi ipsis relinquan
tur, exclusis omnibus aliis, nec ipsis Lusitanis fas estohujus 
status, neve subditis hujus status Lusitanorum ditiones, tra
ctus & arnbitus Locorurn !'requentare, nisi communi va~ 
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a~q~eridos ao Senhor que del1es for) ficarão com a mesma 
diuJsão, comprehendendosse nelles as famílias, e nações que 
lhes _tocarem, e ~eterminados pello modo sobredito, os' di
tos termos, e diuisão, constará á nação Portugueza por hiia 
parte, e aos subditos destas Prouincias, por outra, quais lu
gares, commodidades, e termos dos campos ha de conhecer 
cada hum, e defende~ como seus. 

ART. XIII. 

E quanto ao que pertence as propriedades, e possessões 
dos particulares, que debaixo da dita diuisão se deue com
prehender para hila, ou para outra parte, será por ventura 
certo, que algils lugares estarão dezemparados, e roubados, 
e outros cultiuados, e pouoados de gente: Com tudo o que 
pertence aos lugares, cujos habitadores, e proprietarios se 
passassem a hila, e outra parte, nem por isso se hauera de 
fazer restituição algiia, nem de moues algils que fossem dei
xa~os, e achados, mas será cõueniente, que cada hum fique 
IJ~Ieto com aquillo que comsigo leuou, ou tiuer l'euado dos 
ditos lugares assi dezemparados. . 

Al~T. XIV. 

Porem nos ditos lugares, e terras que ficarão a seus 
proprietarios, ou a outros possuidores, em seu nome, e lu
S?r, tomandosse conhecimento da causa, se- guardará aos 
dttos donos, de hila, e outra parte, seu direito, e posse, pre
ce<lendo para isso as prouas, e documentos necessarios. 

AUT. :XV. 

Sobre as quais· co usas, o gouerno de hiia,. e outra parte, 
e~ seu destricto, ·respectiuamente, disporá da. maneira q en
~eder q conue, não se premítindo q algua outra pessoa se_ 
1Dtrome_ta nas ditas cousas. 

AllT. XVI. 

Os Comercios para os lugares, Senhorios, e termos dy 
hup, e outra parte, no Brazil, quaisquer que sejão, serão só
rn__ente premiticlos, assi mesmos, excluídos todos os outros, 
n~ seja licito aos Portugueses frequentar os lugares, Juris
diçõe~, e termos dos subclitos destes Estados, ne menos aos 
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[unlate & consenso postmodum aliter visum fuerit conve
lllre. 

A!lT. XV I I. 

Ne pernússum sit Lusitanis in Brasili am naYigare; com
mercari ant mercaturam exercere cum Navibus aliena~ na
tionis, aut cum ipsissimis Nationihus extraneis, scd indi
gentes aliquibus extraneis Navibus ad navigationem, mer
ca turam & commercium in Brasilia tenebuntur illi tales 
conducere, aut emere a subditis harum Provinciarum, quo 
casu emptionis vel conductionis, null re minores Naves in 
Brasiliam aptentm ac impendantur quàm centum & triginta 
onerum, aut ducentorum & sexaginta vasorum munitre ad 
minimum sedecim tormentis (al iàs Gotelingen) -vivrantibus 
singulatim quinque aut sex Libras ferri ,respective, muni
t ioneque bell i provisre secundum proporcionem, et quando 
maiores Naves a Lusitanis in Brasi liam conducentur, atquc 
emenlur, ac deinceps aplicabuntilr, ut supra, tum ma se
cundum proportionem onerum ta nto plus muniantur et 
pro\·idea ntur, ct hoc omne sub prena amissionis & coufis
cationis prreclictarum Navium una cum earurn requisitis, 
qu re alias, ut antea, cedant commodo Societatis Indire Oc
cidentalis, harum Provinciarum,· aut vero eorum, qui a]) 
ea depenclent vel appendent, si qua illa ab bis forte clepre
henclerentur &. cnperentur. 

AJlT . XVIll. 

Neque Lusitanis, neque Incolis harum Proviuciarum 
liceat ullam Navium, Negrorum, 1\fercium, ali orumve ne
cessariorum vecturam prrestare Indiis Castilianorum, aliis
que Locis ab eorumdem parte stantiLus sub pro na amittendre 
Nuvis, & bonorum, pariterque personre, quce in il.Ji repe
ri edtur, ut hostes apprebendentur, & tractahuntur. 

AUT. XIX. 

lilud, quicquid tam Lusitani, quam Subd iti harum Pro
viuciarum in oris Al'ricre possident, nulla indiget Limi tum 
divisione, CLLm inter utrumque diversre Gentes & Nationes 
sortiantur, quro finium Lirriites,-statuunt & divichm t. 
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sub di tos destes Estados h irem aos semelhãt~s lugares dos 
Portugueses, saluo se de commum vontade, e consenti
rnento pareo_er clespoís contratar em outra forma . 

ART. XVII . 

. Nem seja premitido aos Portugueses, nauegar comer
CI~r, ou tratar 11ara o Brazil com as naos de nação estran
gelra, nem C@m essas mesmas nações estrangeiras, mas tendo 
necessidade de alguas naos estrangeiras para nauegação, trato, 
e comercio para o Brazil, serão obrigados o li·etar, ou com
prar as ditas naos aos subd.itos destas Prouincias, no qual 
c~so de compra, ou frete, se não aparelharão, nem condu
zt~·ão para o Brazil naos de menor porte, que ele cento, e 
tnnta lustres, ou de duzentas, e sessenta toneladas, arma
das pello menos com desaseis pessas de Artelbaria, chama
elas bottehngen, que lance cada .hf~a siuco, ou seis liuras de 
hulla, e a este respeito, p1·ouidas de moniçõe,s cl<,'} gtLerra; e 
quando açontecer, que pellos Portugueses se,jão fretadas, ou 
c~mpradas maiores naos para o Brazil, na mesma forma como 
düo he, em tal caso serão prouidas, e hasteciclas de quanto 
mais for necessario, conforme a proporção ele seus lastres, 
e tudo isto sob pena de perdimento, e confiscação das di
tas naos, e suas pertenças, as quais se aplicarão em vtilidade 
ela Companhia ela Inclia Occidental · destas Prouincias, ou 
ilnquelles que della dependem, sendo por elles, a caso, pre
zas, e tomadas. 

All~r. XVIII. 

Nem seja lici!o aos Portvgueses, nem aos moradores 
destas Prouincias, dar passagem algila de naos, negros, mer
cadorias, ou outras causas. neoessarias, para as Indias dos 
Ca~telha n os, ou para outros lugares cituaclos naquellas par
tes, com peno a de perdimento da na o, . das pessoas, e das 
fazendas que ahi forem achadas, e de que como inimigos 
serão prezas, e tratªdos. 

ART. XIX. 

Tudo aquillo, que assi os Portugueses, como os subdi
tos destas Prouincias, possuem nas Costas de Africa, não 
necessita de cliuisão ele termos, por quãto entre hus, e ou
tros ha diuersas famí lias, e nações que diuidem, e determi-
não os termos, e limites. · 

tr.u 
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ART. XX. 

Q!lod vero attinet Negotiationem & frequentatiouem 
earm}dem orarum, Insulre Sancti Thomre, aliarumque In
sularnm, hisce comprehensarum, ea utique Libera sit; hac 
tamen conditione, si eadem navigatio & commercium, sive 
illud sit auri, nigrorum, :Jiiarumque mercium quomodoli
bet illa nuncupancla veniunt, fiat, & destinata sit in vel cin:a 
vrbes, & Fortalüia, qure forte alteruter occupat, & possi
clet, ut inde pendantur eadem Vectigalia & jura, quibus 
consueverunt lncolre Lusitani ac eorundem Locorum Liberi 
homines exsolvere & viceversa. 

ART. XXI. 

Et quia Domini Ordines Generales sua Domiuia & ter
ras in Brasília, aliisque Locis, propria virtute, acquisiverint 
eo tempore, quo eorum suhditi atque Incolre ad huc ex
starent Vassalli & Subjecti Regis Castellre & hujus Status 
hostes, cujusmodi naturre, & Sortis illi fuerunt, qui modo· 
ibidem, ad obsequium Regis Lusitanire redierunt amicos
que & frederatof huic statui sese dederunt, ex quo in fu
turum utrinque durabile fredus & sincera confidentia patet, 
simul a c alter alteri i nposterum justa . prrestandre J ustitire 
aclministratione ritc tenebitur. 

AUT. XXII. . 

Ita vero comparatum est, ut cum mutatione, qure in 
multifarils proprietatibus & possessionibus mobilium atque 
immobilium bonorum extitit (solummodo per calamitatem 
molesti belli) diversi modo subditi sub & post initiurn ad 
obsequium ~ujus status harum Provinciarum devenerint, 
quorum pars adincitas redecta pars diffusa sunt; ac cum 
plurimi Belgre ibidem per emptionem Dominiorum, vulgo 
nunc~patorum Ing·enuos, alior:umque bonorum immobi~ 
lium, sedem fixerint, ratio status rerum inibi acquisitarum 
nullo modo ferre potest, ut ulla bona jure postliminiis 
vel quasi, repetant,ur, aut revertantur, neq'ué ut subditi Do
minorum Ordinmtl. Generalium a Lusitanis, neque Lusitani 
abs subditis harum ProvinCiarum ulla debita aliave onera 
exigant, multominus, ut talia consequantur, conveniat exe-

-----------~-----~-----~-------------~-------------------~---A 
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ART. XX. 

Em quanto ao que pertencia á nauegação, e cõmuni
cação das mesmas costas da Ilha de São Thome e de outras 
Dhas,. que nellas se comprehendem, a hila e outra parte 
será ~mre, com tal condição, se a mesma nauegação, e Co
~erclO, ou elle seja de ouro, de negros, e de mercadorias 
e qualquer maneira chamadas, se faça, e seja distinada, 

l~ra as Cidades, e fortalezas, ou porto dellas, as quais cada 
.lua das partes occupa, e possue, para que nellas se paguem 
~s rendas, e direitos que co.stumarão pagar os moradores 
. ortugueses, ou os homens hures dos mesmos lugares, em 
]il" l . tlua correspondencia. 

ART. XXI. 

E por cruanto os Senhores Ordens Géraés acquirirão por 
seu proprio poder· seus domínios, e terras no Brazil, e em 
0"_!ras partes em tepo q os subditos, e moradores dellas ainda 
erao vassa11os, e sugeitos a e! Rey de Castella, e inimigos 
deste Estado, de cuja natureza, e condição forão aquelles 
Jue agora no mesmo lugar se reduzirão a ohediecia del R'ey 
Ee Portugal, e se mostrarão a~igàs, .e confederados a este 

stado, pella qual rezão, daqu1 por dtante, de hila, e outra 
Pa_rte estará manifesto, durauel concerto, e pura confiança, 
~rJuntamente hus. a outros s~r~o com rez~o o?rigados a se 

atareln com am1gauel admtmstração de JUSttça. 

ART. XII. 

Com tudo se tem assentado, q como cõ a mudança éj 
ouue em muitas propriedades, e possessões, assi de bens mo
les, como immoueis (sómente pella distruição de tão mo
~s~a guerra) varios sub di tos, antes, e despois de seu prin
~~lo, vi.erão ~ obediecia do estado. destas Prouin~ias, parte 

s. quats cahtrão em pobreza, e parte se espalharao, e como 
~Ultos Flamengos fizerão ahy assento, por cõpra deSenho
rt~s, que vulgarmete chamão engenhos, e de outros hes de 
ra1z d h- · · · - d t d d ' e nen ua maneua pnmlte a rezao es a o as cou-
sas aly acqueridas, q bes algils por direito de post liminio, 
~t~ ~uasi se possão repetir, ou restituir, ne tambe q os . 
s u ditos dos Senhores Ordes Géraes pessão aos Portugue-
11ed _ne . os Portugueses aos su~ditos destas Prouincias, di-

1 as, ou encargos algils, e mutlo menos será coueniête, fj 
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cutionis via uti, sed quilibet salvu5 remanebit, uti poss1~ 
det tempore dictffi manifestationis. 

ART . XXIII. 

Subditi atque lncoléB ditionum altememorati Regis Jo-: 
hannis Quarti, & Dominorum Ordinum respective, duran
tinus decenii Induciis & cessatione omnis hostilitatis ·actus, 
mutua confidentia amicitiam colent sine ulla :r;ecordatione 
offensiorum & damnorum, quffi olim perpessi sunt. 

ART. XXIV. 

Et si forte postmodum unanimi ac mutuo consensu se
des belli in lndia Occidentali Castilianorum transferretur, 
atque incenso helio ibidem .quicquam ad detrimentum com~ 
munis hostis acquiriretur, tum illud distrihuendo, permu
tando, & frueudo amicê, et communi consensu, ut préBmis
sum est, conveniendum erit, sicut pariter durantibus srnpius 
memoratis Induciis, & cessatione omnis hostilitatis actus, 
perínis&um esto utriusque partis communi consensu, atque 
a.pplausu prrndictos. Artículos, aut partem eorum ~mmutare. 

ART. XXV. 

Et liherum esto utriusque partis subditis, cuj uscumque 
Natiouis, Conditionis, qualitatis & Religionis, nullis exce
ptis ( sive illi in alterutrius clitione na tis sint, si v e inibi }la
bitasse clicautur) frequentare, navigare, & comercari qua
lihet mercúum & mercaturrn sorte in Regnis, Provincii s, 
Terri,toriis & Insulii respective in Europa atque aliorsurn 
ab hac Linem parte sitis. Nec fas esto neutrius subclitos 
mercandi gratia confluentes in alterius terris, sitis ut supra, 
in ~ercibus asportandis, aut vero exportandis magis ag
gravare gabellis impositionibus aliisve jurihus, q~.am ipsis~ 
simos lncolas & Subditos earnndem terrarum, sed gaudeant 
pariter respective hujusmodi indultus & privilegiis, quib~s 
antehac illi usi su nt, priusquam Lusitania Castellianis fuer1 t 
suhact.a. 
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pret~d~ as ta is eousas por via de execuçã, mas cada qual 
fi~ara mteiramefe com o que estiuer possuindo ao tempo da 
dita manifestação. 

,litT. XXTIJ . 

_ Os subd itos, e moradore,s dos lugares do dito Rey Dom 
Joao o IV e dos Senhores Ordens, respectiumnete, durando 
as Tr~goas de dez armos, e suspenção de todo o acto de 
hostehdade, com reciproca confiauça, professarão amizad e, 
sem lembrança · algila das offenças, e danos que antigamente 
se receberão. 

ART. XXIV. 

E se despois 1101; veotura, com ·animo, e consentimento 
c?nformes, o fundamento da guerra, se passar á India Oc
~~d~n~al . d?s Castelhanos, e fa.z~ndo alli gu~rra, com perda 
; 

0 1 UJ~rngo commum se acqmnr C@~sa algu'-', em tal cq.so, 
epartmdo trocando, e logrando, rmmgauelmente, e de com

:tnum consentimento, como dito h e, se fará concerto: assi 
como igualmente, durando as ditas tregoas, e suspenção ele 
todo o acto de hostelidade, será permitido, com commum 
con · · h. s~ntimen~o, e aplauso -de ambas as partes, mudaT os so-
ledJtos artigos, ou parte deUes. 

ART. XXV. 

E será !jure aos suhclitos, de hila, e outra parte, de qual
~uer nação, condição~ quáli~ade, e religiã?, . ~em exceição 
h~ algum, ou elles se;~âo Ilac1dos em a J ':1-r~s.dJção . d~ cada 

ua das partes, ou nellas tenhão seu Dom1ciho, ass1stu, na
uegar, e comerciar com qualquer sorte de mercadorias , e · 
empregos em os Re"oos, Prouinóas, termos, e l'lhas em Eu-rop J 

a, e em qualquer outra parte cituadas claquem da linha ; 
~ern será l.icito que a oenhum dos ~ubditos de hila, e ou
h'a parte, que por causa da mercancia cõcorrei:em em cada 
h lia das ditas terras, trazendoas, ou Ieuandoas, como dito 
t' e, se acrecentem mais cizas, imposições, ou outros dire i
d~s do q;ue aquelles que os mes~os .moradores, . e sub ditos 

s mesmas terras costumã@, mas Jgualmente em corres-
~oudencia gozem destas mesmas liberdades, ·e prinilegios, 
p 

0

1
8 qnaes e!Les ántes vsauão; primeiro que Portuga'l fosse 

e ° Castelhanos sohjugado. 
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ART. XXVI. 

Subditi a.c Incolre harum Provinciarum, qui Christiani 
. sunt, in omnibus Locis, Vrbibus & Territoriis etiamque 
Provinciis ac Insulis Regni Lusitanire aut a~ eo appenden
tibus & dependentibus, sive illud sit ab utraque parte Li
nere, tam in Europa, quam extra, uhi frequentandi Locus 
datur, utentur, & fruentur Libertate c nscientire in domu
hus suis priva tis, ac intra Naves Libera Religionis exercitio; 
si vero Legatus aut alius publicus hujus Status Minister in 
Lusitaniam forte mitteretur, tum illi respective utentur & 
fruentur in redibus suis & domiciliis hujusmodi Lihertate 
ac Religionis exercitio, sicut in hoc Statu prresenti Domino 
Legato Lusitania permittitur. 

ART. xxvr1. 
Domini Ordines Generales, non exspecta Serenisslmre 

Majestatis ratihabitione ad hunc Traetatum, proprio suo 
SUIDJJtu assistent Regi ac Coronre Lusitanire sub idoneo Ar
chitalasso, aliisque necessariis suis Officiariis, quindecim Na
vibus bellicis, & quinque Scaphis majoribus hene mun.itis 
ac instructis, pi:ovisis de victu, etiamque tormentis, ac aliis 
munitionibus helli. · 

AllT. XXVIII. 

Ad hanc classem altememoratus Rex comparabit aut 
conducet Serenissimre Majestatis propriis sumptibus, & sub 
ejusdem proprio directorio similem numerum quinclecim 
Navium hellicarum, & quinque Scapharum majorum reque 
benê munitarum, instructarum nautis & militibus, etiam 
provisarum de viqtu, tormentis & aliis belli munitionibus, 
ut conjunctim una cum Navibus, & Scaphis majoribus ha-· 
rum Provinciarum impendantur ad Littora atque oras Lu
sitanire & Hispanire :respective, ad detrimentum Regis Cas
tellre communis hostis. 

ART. XXIX. 

Rex Lusitanire propriis suis expensis instruat decem aut 
plure~ Galeones in Lusitania, easque adjungat supr\1 dieta 
Class1, ut conjunctiní impendantur adversus Regem Castellre 
eju~que Subditis. 

( 
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ART. XXVI. 

Os subditos, e moradores destas Prouincias, que são 
Christilos vzem, e gozem de liberdade de Consciencia pri
uadamente em suas casas, e dentro de suas naos, de liure 
exercício de sua Religião em todos o lugares, Cidades, ter
mos, Prouincias, e Ilhas do Reyno de Portugal, ou em eu 
dependentes, ou seja desta parte da ,linha, em Europa, ou 
dalem della, aonde he primitido comerciar: Porem se al
gum Embaixador, ou outro Ministro publico deste Estado, 
for mandado a Portugal, em tal ca o e tes vsarão, e goza
rão em suas ca as, e domicílios desta liberdade, e exerci
cio da Religião, assi como neste estado se premite presente
mente ao Senhor Embaixador. 

ART. xxvn. 
Os Senhores Ordens Gêraes sem esperar a retificação 

de Sua Magestade para este tratado assistirão a el Rey, c á 
Coroa de Portugal á sua propria custa, debaixo de seu uffi
cicnte Almirante, e os mais necessarios officiaes, com quinze 
naos de guerra, e cinco fragatas grandes, hem armadas, c 
guarnecidas, prouidas de mantimentos, e artelharia, e ou
tros petrecho de guerra. 

AUT. XXVIII. 

Para esta armada, Sua Magestade comprará, ou fretará 
á sua propria custa, e debaixo de sua mesma ordem, se
melhante numerõ de quinze naos de guerra, e cinco fraga
tas grandes, igualmente armadas, e guarnecidas de mari
nheiros, e soldados, e tamhem prouidas de mantimentos, e 
artelharia, e outros estromentos de guerra, para que ajun
tandosse com as naos, e fragatas grandes destas Prouincias, 
se apliquem aos Portos, e costas de Portugal, e de Espa
nha, em ordem a fazer dano a el Rey de Castella inimi()'o 
commum. 

AllT. XXIX. 

ElRey de Portugal á sua propria custa armará dez Gu
lcões, ou mais em Porlugal, os quais se ajuntarão á sobre
dita Armada, para que juntamente se appliqucm contra ri 
Hey de Castella, c contra seus subditos. 
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16H ART. XXX. 

J~~10 Naves, qure ex Lusitania navigarunt, ut & carundern 
onera & merces ad prredictam Coronam aut ejusclem Sub
ditos pertinentia, quorum probationis documenta deceoter 
exhiberi poterint, non confiscahuntur, eti;:~m si tale foret, 
ut istlusmoclo naves & merces, ,uavigantes sub vexillo Cas
tellre per aut extra prredictam Classem caperentur, sed tales 
Naves earunique onera & merces restituentur originalibus 
earundem proprietariis. 

ART. XXXI. 

Prreclarnm aliorumqLtC emolumentornm virtute prredi
ctre Classis & Galeorum acquisitorum erit parti.tio, & clis
tributio. pro rata, juxta numerum Corporum, Navium, id
que ad prrevenienclum ac evitandum clisputandi diversita
tem, qure nllas ex di,risione prredanun aliorumque bano
rum, aut honnn occasione ob certis respectis resultaret. 

AllT. xxxn. 
Regi Lusitan ire licitum sit intra bas Províncias conscri

bere, aut conscribi facere tales superior1s & inl'erioris di
gnitatis Officiales, etiamque Architectos militares, Cunicu
lorum actores, Pyropreos aliosque l\'Jechanicos, quos forte 
desideraturus erit, idque .suis propriis sumptibus & sti'
pendiis; et quocL hoc uegotiúm tanto rectius procedat no
mine hujus Statvs illi prrebebitur, & eon1inuahitur auxi
liaris manus. 

A11T. XXXJ 11 . 

Nec fas esto sub ullo prretex.tu i nvaderc domus, vio
lare, inspicere, perlustrare Epístolas, Libros rationum aut 
ipsas rationes 1\'lercatorum, Subditomm ant locolarurn ha
rum Provinciarum Be!gicarum frequenta o ti um Regnum Lu
sitanire, vel Insulas aliasque t)Iagas ad idem pertinentes &· 
spectaotes, sitas in E uropa, vel personas prredictorum Mer
cator(6m conj icere in Carcerem sine prrevia judiciali , ac 
legah informatione sccundum constitutionem Locorum res
pective exceptis casibus criminis Lresre ·Ma~estatis, prodi
tionis puhlicre , aut intclligent ia" cum hostilms. 



REINA.UO DO SENROU. )) . JOÃO IV. Jl.7 

ART. XXX. 

As nao que de l1ortugal nauegarem, e bem assi suas 
carga~, e mercadorias, pertencentes á dita Coroa, ou a eus 
subditos, das quais conuenientemente sepossão olferecer pro
uaueis documentos, nfio serão confiscadas, posto crue acon
tecesse que as ditas naos, c mercadoTias, na.uegando debaixo 
da Bandeira de Castella fossem tomadas com a dita Ar
mada, ou por outras, mas as taes naos, suas cargas, e mer
cadorias, serão restil ui das a seus proprios, e originacs donos. 

ART. XL'XI. 

Das prezas, e de outros emolumentos, que pello }JOder 
da dita Armada, c Galeões forem acqueridos, será a repar
tição, e dcstribuição igual, pro ratta, conformandosse com 
os corpos, e numero das naos, e isto para preuinir, euitar 
a diucrsidade de clesputas, quem a diuisuo das prezas, e ou
tros bens, ou por occasião de1\es, por certos respeitos resul
taria. 

ART. XXXII. 

A el Rey de Portugal seja licito, dentro destas Prouin
cias mandar assentar, e fazer os officiaes da milícia de mayor, 
ou menor dign idade, e tambe Architectos militares, mina
do res, engenheiros de fogo, ou outras Artes, os quais por 
ventura qu ererá e isto, á sua custa, e estupeudio·; e para 
que este negocio millJ.or se effeitue em nome destes Esta
dos se lhe darâ sempre continuo socorro. 

ART. XXXIII . 

Não será primitido debaixo de pretexto al o·u, enlTar nas 
casas, quebrantar, ol~ar, reboluer as cartas, e liuros de con
tas, ou as mesmas contas dos mercadores subditos, ou mora
dor·es destas Prouincias elos Holandezes assistentes no Reyno 
de Portugal, ou nas Ilhas, ou outros lugares a elle·perlen
cetcs, cituados em Europa, ou prender na cadea as pes oas 
dos ditos' mercadores, sem preceder primeiro informação 
legal, na forma do estat~to dos lugares respectiuamente, 
excepto nos casos ele cnme e leza Magestade, treição pu
blica, ou corresponclencia com inimigos. 
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ART. XXXIV • 

Liberum & permissum esto Dominis Ordinibus Gene~ 
ralibus Vnitarum ProvinciaruJV. in pmnibus portibus Regni 
Lusitanire, lnsularum aut aliarum plagarum ad idem perti~ 
nentibus, & spectantibus, sitis in Europa, committere & au~ 
thoritate debito munire Procuratores Publicos (vulgo Con~ 
suJes nuncupatos) qui curam habebunt suorum subditorum 
& Incolarum frequentantium prredictos portus, & vice versa; 
idem Regi Lusitanorum permissum est@ in Portibus harutn 
Provinciarum. 

ART. XXXV. 

Hic Tractatus c9nfirmabitur et ratihahebitur per Regem 
Lusitanire & Dominas Ordines Generales respective in so~ 
lita, atque optima forma, uti par est, infra tres Menses, in
cipientes a dato hujus, & prestabi~tur idem ab utraque parte 
candide ac sincere, & deinceps, quanclo Serenissimre Majes
tatis ratihahitio hic Hagre infra prredictum tempus fue
rit oblata, tum eadem, cum altemernomtorum Domioorum 
Ordinum Generalium ratihahitione mutabitur & transsu-
metur. . 

Et Nos Legatus ac Commissarii prredicti hunc Tracta
tum propriis nostris manibus subsignavimus, eundemque 
nostris Signetis munivimus. 

Actum Hagre Comi tis die duodecima J linii, Anno mil-
lesimo sexcentesimo quadragesimo pr,imo. · 

(L. S.) Tristão de Mendoça Furtado. 
(L. S.) Rutger Huyghens. 
(L. S.) J. Vau Brouchoven. 
(L. S.) J. Cats. · 
(L. S.) G. Van Vosbergen. 
(L. S.) Joan :Van Reede. 
(L. S.) J. Van Veltdriel. 
(L. S.) J. Van Haersolte. 
(L( S.) Wigbold Aldringa. 

\ 
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ART. XXXIV. 

Seja liure, e primitido aos Senhores Ordens Gêraes das 
Prouincias vnidas, em todos os Portos do Reyno de Portu
gal, e Ilhas, ou outros lugares a elle pertencentes cituados 
em Europa, dar cõmissão, e com a diuida authoridade sob
estabelecer, procuradores publicos, vulgarmente chamados 
Consules, assistentes nos ditos Portos, c da mesma maneira 
será primitido o proprio a el Rey de Porlngal cort os Por
tos destas Prouincias. 

ART. XXXV. 

Este tratado será confirmado, e retificado por el Rey 
de Portugal, e pellos Senhores Ordens Gêraes, igualmente, 
e em milhor forma costumada, como be rezão, dentro de 
tres mezes, que hão de começar desde a data deste, e dar
seha o mesmo por ambas as partes, liza, e singelamente; e 
tanto que a retificação de Sua Magestade aqui em Haya, 
dentro do dito tempo for apresentada, logo com a retifica
ção dos Senhores 0rdens Géraes, se conformará, e trasla
dará 

E Nos o Embaixador, e CõmissariO's sobreditos cõ no~
sas propri-as mãos assinamos ao pê este tratado, e com nos
sos sinetes o firmamos, feito Haya do Conde, aos doze dias 
de Junho, anno de mil, seiscentos e quarenta e hum. 

(L. S.) Tristão de Mendoça Furtado. 
(L. S.) Ruger Huijghens. 
(L. S.) J uan Broucl10uen~ 
(L. S.) Ca!s. 
(L. S.) Gs van Voshergben; 
(L. S.) Joan van Reede, 
(L. S.) Juan Veltdrie1. 
(L. S.) Vanhaersolte. 
(L. S.) Wigbolt :Aldringa. 

l'Olr. I . 
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TlUTADO DE PAZ E~TRE EJ_-nm O SENIJOH D .. JOÃO TV lt 

A j!g DE J UUIO DE 1641 1 E 1\ATil'lCA.:DO 

(11 0 ORIG I ~AL QUE SE GUARDA NO IIJ:AI. AIIC!IIVO OA 'TURitE nO 'f()l!BO.) 

16&1 

Jt~~o Serenissimre, ac PotentissimCB> Principis, et Domiore 
Dominre, Christinre, Dei gratia, Suecorum, Gothorum, Wan
dalorumq designatre l~eg i m:e, et Prínci-p.is hereditarire, lHa
gore Principis Finlandire, DucisEslhonire, et Carelim, in Ger
mani req Dominm &.c. Dominm nostrre Clementissimre, Re., 
gniq Suecire Senatores ad hunc acl11m specialiter deputati. 
Axelius Oxenst ierna Regni Cancellarius, ac Judex -Provio
cialis Norlandiaru m et Lapponire, liher Baro i~ Kimit,h, Do~ 
mious in Fiholm, et Tidoen, Eques Auratus. Petrus Bane
rins; Consiliarius Cb.ncellarire, -atq J udex .Provinciali s Ostro~ 
goth ire, hcereditarius in Etnenas, et Tuna, Eques Auratus. 
Claudi~s Heromingh, Ammiralius Supremus Castellaous Sto
cholmensis, et Judex Provincialis Finlandire meridionalis 
hmreditarius in Nornás, et " Tilloas ab una, nec non Seri
nissimi Potentissimiq PrinCÍ]Jis, ac Domini Domini Joannis 
ej us nominis quarti, Lusitanire, Algarbire, Ci trà, et Ultra~ 
~are Afriçre Regis, Domini in Guinea, atq acquisitio.nis, na~ 
mgatiouis, et commercii in Ethiopia, Arabia, Persia, et In-' 
dia, Dumini mei Clementissimi, Consiliarins, Eques militite 
Ordinis Christi, in eoq Commendatarius, et Custos 1\layor 
de Souzel, hoc tem pore autem in Sueciam Legatus, itidemq 
ad huc actum potestate, et mandatis instructus. Fraucisct~S 

( de ~ouza Cmüinius, ab altera parte constare volumus unt~ 
versts, et singulis, quorum interest, aut quomoclolibet iw 
t~resse potmrit; quod cum si ogulari Dei beneficio factum 
sit, ut Sereniss imus, atq Potentissimus Princeps, Dominu~ 
J o~nnes quartus, H ex Lusitanire, post diuturnam Regn1 

s~1 deten~10nem, et usurpationem à Castellre Regibus orw 
mum ord10um· votis, atq applausu, Sceptro, ac diademate 



CllHISTtN'A, l\AINriA l)E SUEC~IA; ASSIGNAHO EM STOC!UIOU'Jt) 

E~t I O DE llllZEMIII~O no J)ITO .. \N:\0. 

Nós Senadores da Serenissima, e Potentissinta l)rin
ceza, e· Senh.ora, a Senhora Christina por Graça de Deos 
destinada Raynha dos Suecos, dos Godos, e dos VandalO's, 
e l)rinceza Hereclitaria,.Gra nde Princeza de Finlandia, Du
queza de Esthonia, e Carelia, e Senhora em Germania &. 
Senhora nossa Clementissima, e Senadores do Reyno de 
Suecia especialmen te para este acto Deputados, Axelio Oxen
stierna Chancellario do Re)' nO, c Juiz Provincial das Nor~ 
landias , e Lappouia, Barão Livre em Xemitov, Senhor em 
Rholm, e Findoen, Cava.leiro Arau:to. Pedro Banerio, Con~ 
selheiro da Chancellaria, c .Juiz Provincial de Ostreghotia, 
Herdeiro em Ekenas, e Funa, Cavalleiro Arauto; Claudio 
Flemmingh, Almirante Supremo, Capitão de Stocolmia~ e 
.Tuiz f rovincial de Finlandia meridional, herdeiro em Nor
mas, e Volmas de h uma parte, e da outra· nós o Conselhei
ro do Serenissimo, e Potentissimo Príncipe, e Senhor Dom 
J oü.o o quarto cleste nome Rey de Portugal, e dos Algar
ves, d'aquem, e d'além mar em Africa Senhor de Guiné, e 
das li:onquistas, e ,Commercio em Ethi opia, Arabia, Persia, 
e India, Wleu Senhor Clementíssimo, Cavalleiro da Ordem 
de Christo, e nella Comendador, e Alcaide Mór de Souzel, 
e neste tempo Emhaxador á Suecia, e assy úust.ruido tuohcm 
com o necessario poder, e mandados 1mra este acto, Fran
cisco de Souza Coitinho, queremos que conste a todos, c 
a cada hum a quem pertence, 0u poder pertencer, que acon
tecendo por singular beneficio de Deos, que o Serettissimo 
e Potentissimo Principe Dom João o quarto, Rey de Por
tugal depois ela larga detenção, e uzurpação de seu Reyno 
pelos Reys de Castella, por votos e aplauzo de todas Ordens, 

" 
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Regio sit potitus, eoq ipso communio iUa amicitire, atq corn~ 
merciorum, qure inter utriusq Regire l\lajestatis Prredeces~ 
sores Serenissim~s, adq gloriosissimos quondam Reges ~ue~ 
cire, et Lusitanire, et utriusq Regni Subdit.os, et Vassal~ 
los, ex antiquo, et multis retro sreculis intercessit, jamq a.d 
tempus suspensa fuit postliminio libero se usu, et excert1~ 
tio frueudam ostentet, prrebeat, ac manifestet. Qure vetus 
necessitudo, ut inter modernas Regias Majestates Sueci~, 
et Portugalire reuiuiscat-, pristinoq et antiquo vigore rest1~ 
tuatnr, et qure in utriusq Regni Subditos, ac Vassallos e:x: 
commerciis, ultro, citroq institutis utilitas, atq fructus re~ 
dundare poterit, intendatur, ac promoveatllr in mutuuOJ 
utriusq Regni statusq robur, ac firmitudinem; ·Nos proiw 
de vi respective acceptre á Regibus nostris potestatis, ac maw 
datorum congressi de restauran~a amicitia, ac reducenda 
fida pace, atq in primis super libertate navigationis, et Co~ 
merciorum inter utrumq Regnum Suecire, et Lusitauire 
Consilia mutuo contulimus, et pro bono Subditorum, et Vas-
salorum utriusq Uegni sequentes articulos acceptavimus, et 
conclusimus. 

ART. I. 

Cum ex occasione moderni inter Sacram Regiam Ma~ 
jestatem Suecire, atq Domum Austriacam belli, et detioen~ 
te Coronam Lusitanire Rege Castellre, contigerit diffidentiaJll 
aliquam, et dissidium inter Regiam l\lajestatem Suecire, et 
Regnum Portugallire exortam esse, ut vetus amicitia, con~ 
fidentia, atq libertas commerciorum inter utramq genteiJJ 
quoad exercitium ex aliquo jam tempore suspensa [uerit. I~ 
circo cum legitimo sure successionis in eandem Coronam jurJ 
Regia 1\'Iajestas Lusitanire sit restituta, et per ·suum Lega" 
tum Regire Májestati Suecire ejus rei certiorem reddiderit, 
pariterque pacem, amicitiam, et plenam libertatem commer~ 
ciorum oblatam representarit. Ab utraq parte unanimit~r 
receptum,, ac conc!usum est, ut ex.hinc et ã modo omn's 
sünultas, atq diffidentia animorum prorsustollatur, et in ejus 
IQchpi non modo cessatis omnis hostilitatis actus, sed et 
tutíJ.1 ac firma pax inter Regiam Majestatem Suecire, ac Por~ 
tugallire, et utriusq 1\'Jaj~statis Successores, nec non inter 
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estivesse de posse do cetro, e Corôa Real, e com isso por 
postliminio s_e ostente, mostre, e manifeste para ser logra
da t:::m ·livre uzo, e exercício aquella comonicação da. ami
zade, e dos comereios, que ouve antiguamente entre os pre
decessores de huma, e outra Real Magestade, Sercnissimos, 
e gloriozissimos Reys . de Snecia, e Portugal, e .iá de mui
tos Seculos atraz entre os Subditos, e Vassallos de hum, e 
out.ro· Reyno esteve suspensa atbé este tempo; a qual antigua 
am1zade para que reviva entre as modernas Reaes -Magcs
tades de Suecia, e Portugal, e se restitua a seu passado, e 
antigo vigor, e se procure, e adiante o proveito, e fruto, 
que pode redundar aos Subditos, e Vassallos de hum, c ou
tro Ueyno, e estado, nós por tanto em força do poder, e 
mandado respectivamente recebidos de nossos Reys, estan
do juntos sobre restaurar a amizade, e reduzir a fiel paz, 
e. principalmente sobre a .liberdade da navegação, c comer
~~o~ entre hum, e outro Reyno de Suecia, e Portugal, con
lernrtos nossos pareceres) e pelo bem dos SlLbditos, e Vas
sal~os de hum, e outro Heyno, aceitamos, e. conclui mos se
guultes artigos. 

ART. J. 

Como pella occasiiio da modema Guerra entl'C a Sacra 
Ueal Magestacle de Suecia, e.a Caza de Austria, e detendo 
a Corôa de Portugal EIRey de Castella, acontecesse proce
der desconfiança, e discordia entre a Ueal Magestade de 
Suecia, e o Reyno de Portugal, de modo que a antiga ami
zade, confiança, e liberdade dos comercios, entre huma, e 
outra gente esteve suspensa, quanto ao .exercício já desde 
algum tempo; · por tanto como a R.eal Magestade Je Portu
gal esteja restituída ao legitimo Direito Ja sua Surcessão á 
mesma Corôa, e por seu Embaxador fizesse sabedor<'

1 
deste 

negocio á Real Magestade de Suecia, e igualmente lhe re
prezentasse a paz, amizade, e inteira liberdade offerecida 
dos Comercios de huma, e outra parte conformemente foi 
recebido, e concluído que daqui por diante, e agora se tire 
totalmente toda a discordia, e desconfiança , dos animos, e 
em seu Jogar, não só cesse todo acto de hostillidade; mas 
q,ue succeda, e tenha vigor, segura, e firme paz reduzid<l, 
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utriusq Regni Subditos Vassallos, atq lueolas, reduc.ta, ac 
restam ata vigeat, i ta ut tltraq Regia 1\llajcstas in posterurnr 
Subditi item, ac ' vassalli utriusq Regni se invicem si~ ~e!'0 

amore, et affectu prosecuturi, atq officia mutme ami.cltue 
prresti tu ri si nt. 

Al~T. n. 
Ut autem pnx hcec, atq amicitia mutlLa inter Regias 

Majestates, Regnaq Suecia.>., et Lusitanire, eo firmius coa' 
lescat, ac majori sui cum incremento sta·biliatur. Neuter R~' 
gum communem, aut alterius hostem consilio , aut ope ali' 
qua juvahit, quocumq modo elam aut palam. Quod tai0:80 

ita erit intelligendum, ne navigatio, atq usus commerci0' 

rum inhiJ}eatur, quin libe·rum sit eorum exercitum cu~ 
hoste alterius, ut subditis ejus Majestatis, atq Regni, cut 
hellum non est, liceat naviga~e, et commercia sua, qure-
cumq exercere cum snbclitis bostium alterius: Hoc tantuU1 

excepto, et reservato, ut signis, vel urbem, vel muniroen .. 
tum quodcumque aliud, seu justa ohsidione aggrediatus, 
seu circumsideat animo in suam potestatem adigendi , ~~ .. 
ter Regum, tandium ahstiueat navigationis, et commerciO' 
rum usu douec il1a urbs, vel munimentum ni, aut pactis oc' 
cupatum, vel ohsiclio, aut circum scssio soluta fue~it. 

ART. Ill. 

Sacrre Hegire 1\'Iajestatis, Regniq S~ecire Suhditis, Vas~ 
sa llis, et Incolis liiJerum, atq tutum erit nav.igare in Regna 
Portugalli re , et A1garbiorum, nec non Provincias, atq Ir~ .. 
sulas, qure ad illa Regna pertinent, et cum navibus, ·nautJ5 
atq mercihus suis ãppellere omnes prredictorum Regnorurn, 
Provinciai·um, atq Insularum portus eos ingrecli ibi corn~ 
morari, merces cli.vendere, émere, commutare, et deniql18 

illinc siye impedimento recedere. Integrum quoq illis, eo~ 
rumq interpretibus erit per omnes urbes, et loca Regnoru~ 
Lusitanire; Algarbice, et subjectarum Insularum perigrina.fl 
trunsire, vcnire, redire, Lam terra, quam muri, ita ut 19 
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e restaurada entre a Real Magestade de Sueêia, e Portugal, 
e os Suecessores de huma, e outra Real Magestade, e tão
bem entre os Si.l'bditos, Vassallos, e Moradores ele hum, e 
outro Reyno, de modo que daqui por diante huma, e outra 
Real Magestade, e os Subditos, e V assallos de hum,, e outro 
Reyno ·se queirão com sincero animo, e affecto, mostrem os 
officios da reciproca am\zacle. 

ART. li. 

Para que esta paz, e amizade reciproca entre as ~eaes 
1\fagestadgs, e Reynos de Suecia, e Portugal tanto mms fir
lllemente se componha, e com mais augmento seu se con
firme, nenhum dos Reys ajudará ao inim)go comum, ou de 
hum delles com conselho algum, ou socorro de qualquer · 
modo, clara, ou escQndidamente, o que com tudo se enten
derá de maneira, que a navegação, e uzo dos comercias se 
?ã_o prohiha; mas antes seja livre o exercicio clclles com o 
lntmigo elo outro, para que seja licito aos Subclitos daquella 
IV~agestade e Reyno, que não tem .guerra, navega~.· e !;!xer
CLtar quaesqtter comercias seus com os Subditos dJs inimi
gos elo outro; isto tão sómente exceptuaclo, e rezervaclo, 
que se algum acometer com justo cerco, ou cercar, ou ci
dade, ou fortaleza, ou outra alguma c<luza com animo de 
a sugeitar a seu poder, qualquer elos Reys no entretanto se 
abstenha do uzo da navegação, e comercias athé que aquel
la Cidade, ou fortáleza seja por forças, ou concertos ocu
pada, eu ' ·eja livre, e dezembaraçada do acontecimento, ou 
cerco. 

ART. III. 

Os Subditos, Vassallos, e moradores da Sacra Real I\'Ia
gestade, e de Reyno de Suecia poderão segura, e livremente 
navegar aos Reynos de Portugal, e dos Algarves, e ás Pro
víncias, e llhas, que a elles pertencem, e chegar a todos os 
Portos dos éütos Reynos, Províncias, e Dhas com Náos, .Ma
rinheiros, e suas mercadorias, e nelles entrar, e ahi morar, 
e vender, comprar, comutar mercadorias, e finalmente sa
hir dahy sem impedimento, e lhes será tãobem a elles, e a 
seus interpretes seguro, e inteiro o perigrinar, }lassar, vir, 
e tornar assy por terra como por mar, por todas as Cida
des, e Lugares do Reyno de Portugal, e dos Algarves, c das 
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portus asportare merces omnis generis, casq ibi distrahe~ 
re, et alias cujuscumque generis emere, atq é portubus ex~ 
portare possint, sine impedimento et gravamine solutis inde 
tantum illis ejus ve quantitatis vectigalibus, qure solvuntur 
ab aliis gentibus, amicis et fred~ratis, cum moderatione, et 
súblatione enormium augmentorum, et admodum, ac quan~ 
titatern, de qua in posterum conveniri invicem poterit. Et 
vicever.sa Sacrre Regire Majestatis, Regniq Portugallire Sub~ 
ditis, ac Vassallis liberum esto navigare in Regnum Sue~ 
cire, et omnes ei subjectas Províncias, atq portus ejus Re~ 
gni, ac Provinciarum appellere, ac commercia sua ibi e~er~ 

. cere; merces suas cujuscumq generis ex Lege, .et more Re~ 
gni, lociq distrahere nec non pro iis, aut communi pretio 
alias sibi commutare, Emere, et Evehere, solutis inde ve~ 
ctigalibus, qure penduntur ab aliis gentibus amicis, ac fre~ 
neratis. 

ART. IV •. 

Quo •. si Regim Majestati Suecire visum fuerit naves suas 
proprias· cum proventibus ej us Rego i, a c Subjectarum Pro~ 
vinciarum quicunéj illi fuerint in Regna Lusitanire, et AI~ 
garbire, nec non Suhjectas iis Insulas mittere, liberum eis 
sit ad quoscumq portus dictorum Regnorum, atq eis sub~ · 
jectarum Insularum appellere, in iisq tuto commorari, et 
di vendere allatos· proventus, ac vicissim pro communi pre~ 
tio sibi comparare, et solutis cum moderatione, d~ qua <;on~ 
veniri poterit, vectigalibus, inde exportare hona, atq mer~ 
ces, quas Emere, et Evehere lihuerit. Idem si placuerit 
Regim Majestati Portugallim integrum ejus Majestati erit 
suis navibus portos Regni Suecim, ac Subjectarum ei Pr0~ 
vinciarum appellere, ibi morari, et divendere merces Lusi.:. 
tanas, atq Emere, evehereq alias, dummodô vectigalia ejus 
Majestatis 1\linistri, ac NaYarchi solverint, qllffi solvant alire 
gentes, amicre, et frederatm, aut de quibus conveniri pote~ 
rit. 

ART. V. 

Cum vero Regia Majestatis, Regniq Lusitanire pluri~ 
mum int~rsit, ut iJ.lm rcs, qum ad rem armamentariam, nec 
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Ilhas subditas, de modo que possão trazer aos Portos as 
mercadorias de todo o genero, e ahi as alhear, e comprar 
outras de qualquer genero, e trazelas dos portos sem im
pe~imento, e gravame, pagos depois sóme~t~ aquelles d!
reitos, e daquella quantidade que pagão as mms gentes ami
gas, e confederadas com moderação, e excluzão de enormes 
accrescentamentos, e ao modo e quantid~de sobre que ao 
depois se pode contratar, e convir, e por outra via os Sub
ditos, e Vassallos da Sacra Real Magestade, e Reyno de 
Portugal poderão livremente navegar ao Reyno de Suecia, 
e a todas as Províncias, que lhe estão sogeitas, e chegar 
aos Portos e Províncias do tal Reino, e exercitar ahi seus 
comercios, e alhear suas mercadorias de qualquer genero, 
COJ;tforme a Ley, e costume do Reyno, e Lugar, e por el
las, ou pelo comum preço comutar para sy, comprar e lt
var outros, pagos só os direitos que se pagão pelas outras 
gentes amigas, e confederadas. 

ART. IV. 

Mas se parecer á Real Magestade de Suecia nwndar suas 
proprias Náos aos Revnos de Portugal, e dos Algarves, e 
ás Ilhas subditas delles com os fructos de seu Reyno, e das 
Províncias que lhe são sogeitas, quaesquer que elles forem, 
lhe seja livre chegar a quaesquer portos dos ditos Reyne>s, 
e das Províncias sogeitas a elles, e nelles seguramente mo
rar, e vender os fructos que trocherão, e para se comprar 
revezadamente pello comum preço, e pàgos com a modera
ção, de que se poderá tratar os direitos tirar d'ahi os bens, 
e mercadorias, que lhes parecer, comprar, e trazer. O mes..., 
mo se parecer á Real Magestade de Portugal, lhe será livre 
a Sua Magestade chegarem suas Núos aos Portos do Reyno 
de Suecia, e das Provincias a eJie· sogeitas morar ahy, e 
vender as mercadorias Portuguezas, e comprar e trazer ou
tras, comtanto que seus ·Ministros, e marinheiros paguem 
os direitos, que pagao as mais gentes amigas e confedera
das, ou outros sobré es quaes se poderá contratar. 

ART. V. 

E como á Reall\lagestáde de Portugal importe muito, 
que lhe venhão aquellas couzas, que pertencem para armas, 
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non ad fabricationem navium, et instructum classis mal'l.:.. 
timre spectant; submittantur. Idcirco, signre arma, ·aut ar
marnenta, tromenta reoea, aut ferrea armaturre mosquetre, 
bombard're, globuli, glandes, bipennes, · hastre mucronatre, 
gladíi, acinaces, pulvis, pyrius, funiculi igniarii, ·et qure alia 
hujusmodi fuerint, nec non frumenta omnis generis, qure 
Uegire Majestatis Suecire Ministri, Incolre, et Vassa11i inLu
sitanire et Algarbiorum Regna, subjectaséj iis Insulas alla
turi sunt; Illu libera ibi erunt, et immunia ab omnibus 
vectigalibus, et onm:ibus. Ex iis autem, qure pertinent.'ad 
structuram, et armamenta navium, vel uti rudentibus fu
nihus, velis, I.inteis, et cannabaccis, nal,is, omnisq generis 
lignis et asseribus, similihusq, nec non C'Xicupro, ferro, cha
libe, at<l. id genus aliis metallis, ac mineralibus in rudi, aut 
elaborata .materia allatis dabitur vectigal ejus quantitatis, 
qure solvetur ab amicis, fcederatis(l gentibus aliis, et de qua 
in posterum conveniri poterit. 

ART. VI. 

Merces, quas Sacrre Hegire Majestatis Suecire 1\lioistri, 
Vnssalli, a c Subditi poterunt libere, et ad beneplacitum eme
re, et exportare, sunt omp.is generis, bona, qure in Regoo 
Lusitanire, Algarbiorum, atq Insul is eis Subjectis prove
niunt, ntt( illuc aliunde asportantur, et quibus Regia Ma
jestas, Regn ic} Su.ecire Subditi opus, et necesse -habeot nul
lis peni tus exceptis; Sal in primis, et omnis generis Dro
gre, atCj aromnta vina, item argentum rude, ac formatum. 
Ut tamen ex dictis mercibus loco vectigalis, aut certre re
cognitionis, á Ministris, Vassalis, et Subditis Regni Suecire 

-solvatur, quicquicl alim fcecleratre, et amicre gentes pro Iis
{lem solver int, aut prout in poster.um de quantitate certi 
vectigalis conveniri poterit: non intellectis sub hisce iis mer
cibus, quarum expressa fieba.t mentio respectu libertatis á 
vectigal ibus in priori articulo. Quod si aut merces non suf
ficer int, nec omnibus opus habuerint, licitum, liberum(1 erit 
Regni Suecire Sultditis, ac Vassnllis peet:Lnias, ac nummos 
reales quos vocant é Regno Portugallire, Algarbire, et Sub
jectis Provin_ciis, lnsulis, atq Locis sine onere,, et recogni
tione aliqua exportare. Qure vero Regire Majestntis Lust
tanire Vassalli. ac Subditi poterunt libere, et ad benepla-
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e fabrica de Náos, e lnstrucção da Armada do mar, por
tanto se algumas armas, aparelhos, peças de bronze, ou 
ferro, corpos de armas, mosquetes, Espingardas, ballas, pc
louros, machados, piques, espadas, Alfanges, polvora, mor
ruo, e quaesquer outras que forem deste m.odo, e o páo de 
todo genero, que flJ~ Ministros da Real Magestacle de Sue
cia, moradores, e Vassallos levarem para os Reynos de Por
tugal, e dos Algarves, e para as Ilhas a elles sogeitas, as 
taes couzas, serão ahi livres, e izentas de todos os direitos 
e encargos; mas das que pertencem á fabrica, e aparelhos 
das Náos, como amarras, cordas, yelJas, panos, e canamos, 
mastros, madeiras, e bordos, e semilhantes, e tão •bem de 
cabre, ferro, aço, e de outros metaes, e mineraes deste ge
nero, .trazidos em rude, ou lavrada materia se pagará o di
reito daquella quantidade, que se pag~ pelas· outras gentes · 
amigas, e confederadas, e sobre a qual ao depois se poderá 
convir. 

ART. VI. 

As mercadorias que o~ :Ministros, Vassallos, e Subdi
tos da Sacra Real Magestade de Suecia poderuo livremen
te, e á sua vontade comprar, e trazer, são os bens de todo 
o genero, que vem do. Ueyno ele Portugal, ou a elle são 
trazidos de outra qualquer parte, e dos quaes a Real Ma
gestade, e os Subditos do Reynó de Suecia hão mister, e 
tem necessidade sem exceptuar alguns, sal principalmente, · 
e as drogas de todo genero, e os cheiros, vinhos, e assy 
tamberp.. prata rude, e lavrada, com tanto que das ditas 
mercadorias em logar de Direitos, e certo reconhecimento, 
paguem os Ministros, Vassallos, e Subdito;; do Reyno de 
Suecia, tude o que pagarem as outras gentes amigas, e con
federadas, ou assy como ao depois se poder concordar da 
quantidad.e de Direitos certos, não se entendendo debaixo 
destas couzas aquellas mercadorias das quaes se fazia ex- · 
pressa menção no primeiro artigo a respeito da liberdade 
dos direitos; mas se as mercadorias não bastarem, nem de 
todas tiverem necessidade, será licito e livre aos Subclitos 
c Vassallos do Rey,no dc 'Suecia trazer dinheiro, e as moe~ 
das que chamã? ~eaes do Reyno de Portu~al, e dos Algar
ves, e das Provmcws, Ilhas, e Lugares soge1tos sem encargo 

11>~1 
Jul ho 

29 



16U 
Julbo 

29 

60 REINADO DO SENDOll D. JOÃO IV. 

citum emere, et exportare, sunt omnis generis bona arma, 
et armamenta, tum expeditionis militaris, tum navium, li
gou, cuprum, ferrum, chalybs, et alia tum rudia, tum for
mata metalla, ac mineralia, qure in Regno Suecire, et Pro
vinciis ei Subditis proveniunt, vel aliund illuc asportantur. 
Ut tamen ex dictis mercibus loco vectie-alis, aut certre re
cognition~s solvatur a Ministris, Subditis, et Vassallis Re
gni Portugallire, quidquid alire amicre gentes ac frederatre 
pro iisdem solverint, aut prout. Írl' posterum de quantitate 
certi vcctigalis conveniri poterit. Nullo quoq modo prohi
bitur Ministris, aut Navarchis Regiis, Suecicis, aut Lusi
tanicis, aut aliorum Vassallorum, Subditorumq Utriusq Re
gni providere sibi, nautis, atq navibus suis de necessariis, 
sive ad victum, sive comoditates alias in portubus alteru
trius Regni, sive Suecire, sive Lusitanire. 

ART. Yll. 

Nal'es utriusq Regire :Majestatis, et Vassallorum, Sub
ditor.umq utriusq Regni Suecire, ac Portugallire omnes por
tus, atq Emporia utriusq Regni non tantum absq impedi
mento introihunt, et exibunt, sed et libere ibi erunt ab 
omni onere, tum anchorali, tum alio, quamdiu ibi moran
tur solu-tis ·vectigalihus illis, de q1'libus supra dictum est, 
oeê[ ulla, sive arresti, sive alia ratione ditenebuntur, aut 
ad igenbur ad servitia alteri Hegire Majestati, Regnoq res
pcctivê Suecire, aut Portugalhre, multo minus cuipiam pri
vato prrestaoda contra spontaneam, et expressam volunta
tcm navarchorum. Quod si :Ministris, aut Navarchis utriusq 
Regire Majestatis, aut Subditorum, VassallorumqRegni Sue
c ire, aut Lus'itanire visum fuerit e re suorum Principalium 
naves elocare p.elles illos id erit, dummodo super certo naulo 
invicem conveniri poterit, et sufficiens pretium pro usu na
vis, solutum fuerit, scrva'to, atq implecto modo pretio, atq 
Jorma contractuum, qnos utrinq iniri contigerit. 

( 
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algum, nem reconhecimento, e as couzas que os Vassallos, 
e Suhditos ela Real Magestade de Portugal poderão livre
_mente, e á sua vontade comprar, e trazer são os bens ele 
todo genero, armas, petrechos de armas assy da expedi
ção mifitar como de Navios, madeiras, cobre, ferro, aço, e 
os outros mineraes~ e metaes, que se achão no Reyno de 
Suecia, e nas Províncias a elle sogeitas, ou lhe vem de fóra 
de outra qualquer parte, com tanto que das ditas merca
dorias em Jogar de Direito, ou de certo reconhecimento pa
guem os Ministros, Subditos, e Vassallos do Reyno de Po.r
tugal, tudo o que as outras gentes amigas, e confederadas 
pagarem por ellas, ou assy como ao depois se poder convir 
sobre a quantidade de certo direito. De nenhum modo se 
prohibirá aos Ministros, ,ou Marinheiros dos Reys Suecos, 
ou Portuguezes, ou dos outros V assallos, e Subditos de· hum 
e outro Reyno prover-se assim aos Marinheiros, e as su~s 
Núos do necessario para a substentação, ou outras comodi
dades nos Portos de hum e outro Reyno, ou de Suecia! ou 
de Portugal. 

ART. VIJ. 

As Náos de huma, e outra Real Magestade, e dos Vas
sallos e Suhditos de hum, e outro Reyno de Su~cia, e Por
tugal poderão entrar, e sahir, em todos os Portos, e Pra
ças de hum, e outro Reyno, não somente sem impedimen
to, mas ainda ahi serão livres de todo encargo assy ancho
ral, com@ outro em quanto ahi morarem, pagos aquelles 
Direitos, dos quaes fica dito, nem serão detidas por razão 
de algum arresto, ou o.utra alguma, nem serão ohTigados 
para servirem a qualquer da Real ~lagestade, e Reyno res
pectivamente de Suecia, ou de Portugal, muito menos a 
servir a qualquer particular contra a livre1 e expressa von
tade de seus Officiaes; mas se por negocio de seus princi
})aes parecer aos Ministros, ou Officiaes do mar de huma, 
e outra Real Mageilbade alugar as Náos em seu poder es
tará com tanto que puder contratar-se de huma e outra 
parte sobre certo frete, e lhe for pago suficiente preço pello 
uzo da Náo, guardado e satisfeito o preço, e forma dos Con
tratos, que acon\ccer fazerem-se de huma,· e 0utra parte. 
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20 ecessum autem est mter utriusq llegni V ussal os, al.q 
Subditos comercia õ coacte, sed~ lihere institui, et exerceri, 
ita ut nihil vendatur, aut Ematur, nisi ex consensu, et justa 
satis[actione possessoris, sive ipsi piaCLterit merces suas pro 
pecunia divendere, sive pro aliis mercihus commutare, sive 
partem solutionis capere in pecunia, et partem in merçibus, 
et quocl non visum fuerit ministro B.egio, aut mercalqri dis
cendere uno loco liberu:m ei sit illud ex uno loco·, ac portu 
exportare, atq alio transferre, soluto sol um vectigali, quod 
penditur ab aliis Amicis, atq fmderatis Gentihus, et de qu~
bus conveniri in posterum poterit. Quod autem ex prawio 
contractu alleri ab altero debetur, ut id sine mora (nisi se
cus ccmveni.rit) et dividentis damno á dehitore persoiYatur. 

ART. IX. 

Quod si contingat Sacrre B.egia3 Majestatis, aut Vassal
lorum, Subditorumq Regni Suecire naves alio forsan cogi
cantes prreter institutum ex adverso vento, at q urgentibus 
tempestatibus cogi ad recipiendum se in portus, atq loca 
Portugallire jurisdictioni Snhjecta, liberum crit Uegiis Mi
nistris, Navarchis, Vassallis, atq Suhditis Uegni S11ecim in 
quemcumq portum, aut locum veliot naves suas subducere, 
ibi commorari, mercesq suas djstrahere, aut secundo clein
ceps ·vento illinc solvere, iterq conficere, quo intendunt. 
Non vero cogentur a·d divindenclas merces súas in portu 
quo se eo casu reoipiunt, ·n isi id rebus, ac rationihus suis 
convenire arbritentur. Idem requali late fmderis servata in 
omnibus locis ac portubus Uegni Suecire obscrvabitur res
petu navium Sacrre Regire Majestatis Lusitanire, aut Vas
sallorurn, Subclitorumg ejus, qure prredicto modo illuc ap
puleriot. 

Alll'. X • . 

Spolium item, quocl Uegi Castellre, t t communibus hos
tihus, utriusq Coronre, Suecim, et Lusilanire auferiri con
tingat, illarnm Subditi et Vassalli, libere in portu.s Uegno
rum utriusq 'l~.egire Majestatis id invehere, et solutis ad e um 
modum, ac quantitatem, ·qme observaturin Creteris merci-

( 
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MlT. VIII. 

Hé comt.udo necessario, que entre os Vassallos e Sub
ditos de hum, . e outro.Reyno se instituuo e exercitem os 
Comercias não forçada, mas livremente, de sorte que Rada 
s~ venda, ou compre senão por consentimento, e justa sa
tisfa ção do p(i)ssuidor, ou lhe contente vender suas merca
dorias por dinheiFo, ou comutaUas por outras, ou parte de 
paga receber em dinheiro e prata, em mercadorias, e o que 
não T'arecer ao Ministro, ou Mercador do Rey ve.nder em 
hum Lugar, lhe seja livre levallo de hum Luga1i: para ou
tro, e trus[erido para outra parte pago só o Direito, qu e 
pagão as qutras gentes amigas, e conl'ederadas, e o que me
diante o contrato se dever .de hum a outro, que isto sem 
detença ~ se doutro modo senuo cont~·atar) , . e sem (lano @o 
vendedor, o pague o devedor. 

ART. IX. 

Se acon tecer, que as Náos da Sacr.a Real l\fagestacle, 
ou dos Vassallos, e Subditos do Reyno de Suecia, querendo 
porventura h ir ]Jara outra parte fora da sua derrota por ven
to contrario, e apertadas de tempestade, sejão obrigados a 
recolher-se nos portos, e lugares sogeitos á jurisdição de 
Portugal, será liYTe aos Reaes Ministros, e Officiaes dellas, 
Vassallos, e Suhditos do Reyno de Suecia, meter suas Náos 
em qualquer porto, ou Lugar que quizerem deterse ahi, e 
a~hear suas :mercadorias, ou depois com vento prospero par
tir. :da.hi, e fazer seu caminho para ond.e vão, nem s<:)rão 
ohngados a vender suas mercadorias n0 porto, em que pelo 
tal cazo se recolherem, senão se achar que isso convem a 
suas rezoens, o mesmo observada a igualdad~ ela confede,.. 
ração s~ guardará em todos os portos do Reyno de Suecia 
a 1·espetto das Náos ela Sacra Real Magestade de Por~ugal, 
ou de seus Vassallos, e Subditos que pelo dito· modo ahi 
apo1tarem. 

ART. X. 

· Item o despojo, q~~ a~ontecer tomar-se a EIRey de Cas
tella, e aos comiJs Jntm•gos de huma, e outra Corôa, os 
Vassallos e Subditos della liu.emente o poderão. levar aos 
porto.s d?s :S.eynos de huma, e out~a Real Magestade, e pa
gos os dtreltos pelo modo, e quantidade, que se guarda nas 
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bus vectigalibus, ·sine ulla alia ejusmodi spolii diminutione 
ibi id distrahere ad arbitrium, et beneplacitum poterun.t. 

ART. XI. 

Si per tempestates, et vi ventorum, aut alio casu utriusq 
Re3ire 1\lajestatis, Sueéire, ac Lusitanire, Eorumq Subdito· 
rum, Vassallorum, et Incolarum naves agantur in brevia, 
sive litora, sive alia loca marítima, tenehuntur utriusq 1\'Ia
jestatis officiales, ac Ministri, nec non Vassalli, ac Subditi, 
quantum fieri poterit ope, et auxilio suo taliter, vel alio 
modo naufragis Soccurrere operamq ~are ut naves una cum 
hominibus, atq mercibus solventur; sa lvre postmodum non 
detinebuntur, sed integrum iis erit sine ullo impedimento, 
ac recognitione litorali io patriarn, aut eo se conferre, quo 
volent, soluto saltem requo prremio, ac justa mercede pro 
labore iis, qui disjectas merces in tutum receperunt, et ope
ram aliquam iis r~dimendis impenderunt. 

AllT. XII. 

· Utriusq Régni, tum Suecire, tum Lusitanire, iisq Sub· 
jectarum Provinciarum Subditis, sive illi crelibes fuerint, 
sive uxorati, lntegrum, licitumq erit ~1ahitare in Civitati
hus, atq Emporiis ,alterutrius Regni, ac Suhjectarum Pro-

, vinciarum, et Insularum, ibiq negotia, ac cornmercia sua 
exercere secundum Leges Regnorum, atq statuta locorum. 
Imrnunesq Erunt ab omnibus oneribus, aut censibus in cu
pita, aut alias impositis, aut imponendis, tum q:uod ad pro
prias personas, ac Ministros, . tum quoad eorum pecunias, 
ac facultates creteras, qure immunitas, vel rnaximê extendi 
debet ad p~licos Ministros, si quos habere in alterius Re: 
gnis, Provinciis, Regionihus, atq Insulis Regia Majestat1 
Suecire, aut Portugallire v1sum fuerit, ita ut illi .eorumq Mi· 
nistri ab impositionibus, et oneribus liberi 'sint per totum 
~egn~m, Províncias, et Insulas, qure nlteri Regi, sive Sue
Cire, s1ve Portugallim sint Su bJectre. 

( 
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mais mercancias, sem alguma outra diminuição do mesmo 
despojo, o poderão ahi alhear a seu arbitrio, c vontade. 

Aia. XI. 

Se por tempestades ou força de ventos, ou por outro 
cazo derem á costa, ou nas praias, ou outros Lugares ma
ritimos, as Náos de huma, e outra Reall.VIagestade ele Sue
ci<:~, e Portugal, e de seus Subditos, Vassallos, e morado
res, serão obrigados os l\'linislros, e Officiaes de huma, e 
outra 1\'Iagestade, e os Vassallos, e Snbditos, quanto se pu
<ler fazer, a socorrel' com seu favor, c ajuda aos que por 
tal, ou outro modo forem naufragantes, c a pór cliligcncia 
p~ra que as Náos juntamente com os homen~, c mercado
l'las se salvem, depois de salvas não serão detidas, mas lhes 
será livre sem algum impedimento, ou reconhecimento da 
praia partirem para sua Patria, ou para onde quizerem, 
pago só o justo premio, e sallario por seu trabalho, f:tquel
le.s que recolhêrão para lugar seguro as mercadorias per
didas, c puzérão nlguma tlilio-cncia em as rrdemir. 

AUT. XII . 

Os Subditos de hum, c outro Reyno de Succia, e de 
Portugal, e das Províncias a elles sogcitas, ou sejão soltei
r~s, ou cazados, poderão inteira e licitamente habitar nas 
~Idades, e lmperios de hum, e outro Reyno, e das Provín
Cias, e Ilhas sogeitas, e ahi exercitar seus negocias, e co
mercios, segundo as Leys dos Reynos, e os Estatutos dos 
Lugares, e serão izentos de todos os encargos e tributos 
em cabeças, ou de outro mod6 postos, ou que se puzerem 
assy qu~nto . ãs proprias pessoas, e Ministros como quanto 
a seu d~nheuo, e mais lazendas, a qual imunidade ainda 
c?m mawr rezuo se deve estender aos Miuistrós publicos se 
parecer bem á Real Mageslade de Suecia, c PorLuual ter 
alguns nos Reynos do outro, nas Províncias, Regio

0
ens, e 

~lhas,. de sorte que elles, e seus l\linistros sejão livres de 
·1mpoztçoens, e encargos por todo o Reyno, Províncias, c 
Ilhas, que são sogeitas a C]_Ualguer Rey ou de Suecia, ou de 
Pot·tugal. 

T0\1. /, :; 
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ART. XIII. 

Si quis M:inistrorum, mercatorum, aut aliorum subai~ 
to rum, V nssa1lorumq Reg ice Majestatis Suecire, aut Lu&itn~ 
nim moriatur in Uegno Suecire aut Lusitanire, suhjectisq 
eis Provinciis, lnsulis, et Locis utriq Reguo suhjectis bon~ 
uh eo relicta (rtisi oerte probatum fuerit eum esse rnre alicui 
in R,egno obstrictum) non gravabuntur ullo, aut arresto~ 
aut d.etentione, aut defalcatione, sed licitum erit defunct1 
hreredi, aut bonorum r~lictorum possesori legitimo ea repetere 
mtegra, et ea omnia, sine defalc3tione, aut climinutione distra"' 
here, aut exportare. Ne ver& ex ohitu defuncti jactura, an,b 
l'raus fiat facultatibus hujus possesoris, aut a]iorum qu,oru!11 
interest, ~on,a, ac facultates defunçti consignabuntur, ac 
tradentur illi, cui defunctus 1m te mortem testamento id com~ 
misit. Quod si nu llum testamentum constitutum fuit vel in 
Loco, et Regione, non sit prresens hreres, vel ejus legitimus 
procurator, qüi adeat, ac petat bôJJa. relicta tradentur illa 
d~efuncti Socio, modo is capax sit, oustodire, aut negotiatio~ 
nis, qure ex iis bonis institui poterit. Sin minus ad se om~ 
nia recipiat in a~terutro Regno minister puhlicus, ac Re~ 
gius Suecire, aut Lusitanire, qui tenebitur hreredi et inte~ 
1·essentihus reddere rationem negotiationis, et reliquorunl 
eo spectantium, non transgrediens legem, quam defunctu5 
ante 'mortem tulerit. Prreter hosce,lictos nemini qnicquanl 
rei, aut negotii erit curti relictis á defuncto facultatibus. In 
cooteris, qure relictas in utreq Regno clefunctorum {acuk 
tates concernunt, ohservabuntur mores, leges, atq statuta, 
quihus utrumq -Regnum, tum Suecire, t,nm Portugalli re jarn~ 
doiu gubernari consueuit. 

- I ART. XIV. 

Si Sub<ilitus Regni unius in rere fuerit alicujus subdíf.Í 
Regni alterius, il1e monebitur ad prrestandam solutionem, 
et reposectur ab eo, aut sponsore dehitum. Si neuter fue" 
rit solvendo non erit integrum creditori recurrere ad ca:· 
teros ejusdem, cum debitore nat ionis, aut jurisdictioni suJ:-' 
je~Íos homi,nes, qui alieni suot á debito, nec ei mod9 tth~ 
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ART. XIII. 

Se algum dos ministros, dos mercadores, ou de outros 
Subditos, e Vassall os da Real 1\llagestade ele Suecia, ou de 
Portugal morrer no Reyno de S11ecia, ou em o de Portu
gal, e nas Províncias sogeitas ü elles, Ilhas e Lugares so
geitos a hum, e outro :p.eyno os bens que deixar salvo se 
de certo se provar, que elle no Reyno está por cliYida obri
gado a -alguem, não serão carregados com algum arresto, 
ou detenção, ou diminuição, mas antes será licito üo her
deiro do defunto, ou aü possuidor legitimo dos bens deixa
dos, repetillos inteiros, e alheallos, ou leYallos todos sem de
falcação, ou diminuição; e por que pela morte do defunto 
se não faça alguma perda, ou fraude á fazenda deste pos
suidor, ou dos outros a quem pertencem os bens, e fazenda 
do defun~o, se consignarão, e entregarão áquelle a quem o 
defunto o cometeo em testamento antes de sua morte; mas 
se nenhum testamento se fez, ou no Lugilr, e Regiiio não 
esteja preze11te o herdeiro, ou seu legitimo Procurador, qne 
possa adir, e pedir os bens deixados, elles se entregarão ao 
companheiro do defunto, com t~nto que elle seja capaz de os 
guardar, ou da negociação que delles se poder fazer, quando 
não receberá tudo assim em hum, e outro Reyno, o Minis
tro publico e posto pelas l\fagestades de Suecia, e Portugal, 
o qual ficará obrigado a dar conta ao herdeiro, e interes
santes de negocial,'.ão, e das mais couzas, que a isso perten
cem não passando à Ley, que o defunto antes de sua morte 
pôs fora dos sobreditos, nenhum outro terá couza, ou ne
gocio com os bens deixados pelo defunto. Nas mais couzas 
que pertencem ás r iquezas ou bens dos defuntos deixados 
em hum, e outro Reyno se guardarão os costumes, Leys e 
Estatutos, com os quaes já desde longo tempo, hum e ou
tro Ueino assy de Suecia c-omo de Portugai se costumou go
vemar. 

. ART. XIV. 

Se o suhdit'o de hum Ueyno estiver em divida a algum 
subdito do outro Reyno, será amoestado para pagar, e se 
pedirá a divida 'a elle, ou a seu fiador, e se nenhum delles 
t iver com que pagar não poderá o acredor recorrer aos de 
mais, que são da mesma nação com o deve~or, ou homens 
sogeitos ú jurisdição, que estão alheos da divida, nem a ella 
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quo obligantur, scd commerciorum, aut aliorum, forsitau 
ncgotiorum causa in eodem Regno, Regionc, ac Provinciro, 
qua agit debitor, ''el sponsor commorentur. Neque in eo 
casu quisquam eorum tenebitur dehilum ab alio contractum 
persolvere. 

AUT. XV. 

ControYersias, ac lites pri"vatas inter Subditos unius, 
cjusdemq Regire Majestatis, sive Suecire, sivc Lusitanire ab
ortas cognoscet dirimet, accomponet ejus Regire 1\'Iajesta
tis, cujus Subditi sunt Litigantes, 1Uinister publicus, quero 
constituere io Regno alterulrm utraq Regia 1\iajestas de
creverit, ut ]lOte, qui non modo, quandam inspectionem b~
bet in Regis sui Subditos, sed ct gnnrus est consuetudt
num, legumq et causarum familiarium, de quibus contr<: 
verti plerumque solet: lnhibita pote ta te officialium Lust.
tanorum in Suecos, et horum in illos litigantes inquirend1. 
Qure quidem 1ntelligenda sunt de Civilibus, tantum, ac pri
vatis causis sine aliqua coercitione publica. De crimine au~ 
tem enormi, ac Capitali, neq juditium, neq execulionem sibi 
sumet Publicus i\Iioister in alterius Regno, sed factum corn
missum ad officiales Regios, aut 1\Iagistralmn Ioci dijudi
candurn; ct Reum earceri tradendum remittet á quibus jus-
titia iodilatê, et requaliter administrabitur, servatis justis 
Legibus, ac jure, quod viget in unoquoqnc Regno Suecia:, 
aut Lusilaniro. 

ART. XVI. 

Quod si Subdito, aut Suhditis unius Regni Lis inter~ 
cesserit, cum Subdito Subditisve alterius Regni re ad Re
gium officialem, aut Magistratum illius loci in quo alterius 
Regni Subditus degit, aut habitat delata, tenebuntur hi ad 
requisitionem, et instantiam Subditi alterius Regní Justi~ 
tiam iu dilate administrare, et sedulo curare, ut quam 6er1 
po~est citissimê, et sine longis ambagibus lis ea dirimatur, 
et JU~ti conquerenti parti debite satis6at. Quod si prresens, 
a4f ln loco fuerit Publicus Minister, et adsistere Subdito, 
&ubditjsve sui Regis poterit in meliorem causre explanatio~ 
nem admittatur iUe, et audiatur. 
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e~lão obrigados por modo algum; mas por cauza de Comer
C! os,. ou acazo por outros negocias morão em o mesmo Reyno, 
Regü1o, e Província onde vive o devedor, ou fiador, nem 
neste cazo qualqu~r delles serú obrigado a pagar a divida, 
que outro contrahio. 

ART. XV. 

· O Ministro publico de aquella Magestade ele ,quem fo-
rem subditos os litigantes ao qual detreminar constituir em 
o Reyno de huma, e outra qualquer das Reacs :M:agestades, 
conhecerá, julgará, e comporá as controversias e demandas 
particulares nacidas entre os suhditos de huma, e da mesma 
l\'Iagestade, ou de Suecia, ou de Portugal, como pessoa que 
não sómentc terá certa vigilancia para os Subditos do seu 
Rey; mas tão bem saberá o costume, Leys, e cauzas familia
r~s •. sobre o que as ·mais das vezes se costuma disputar, in
~lhido o poder de fazerem os Officiaes Portuguezes inqui
l'Içoens para os sucessos, e delles para os Portuguezes, as 
quaes couzas se devem entender somente no sivel, e nas cau
zas particulares sem alguma coerção publica, e sobre crime 
enorme, e capital, nem Juizo, nem execução tomará para 
~y o .Ministro Publico no Reyno de outro, mas remeterá o 
facto cometiclo para ser julgado pellos Reaes Ministros, ou 
~~agistrado, e ser entregue o Réo á prizão, pellos quaes sem 
dJl~çiio, e com igualdade se administrará Justiça, guardadas 
as Justas Le)'S, e direito .que se guarda em hum e outro 
Reyno de Suecia, e de Portugal. 

.AIU'. XVI. 

Mas se tiver demanda algum subdito, ou subditos de 
hum Reyno, com o subdito, ou subdiios de outro Reyno 
aprezentado o negocio ao Real Ministro, ou 1\fag_istrado do 
Lugar, em que vive, ou habita o subdito do outro Reyno, 
elles a requerimento, e instaocia do subdito do outro Reyno, 
serão obrigados a administrar Justiça sem dilação, e pro
curar com diligencia que quam brevemente possa ser, e sem 
longos rodeos se sentencee a causa. e se satisfaça divida
mente a parte que justamente se queixar; mas se o publico 
Ministro estiver prezente, e no Lugar poder assistir á cauza 
do subdito, ou subditos de seu Rey para melhor declara
ção da cauza, seja admittido, e ouvido. 

·tG& 1 
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AHT. XVII. . 

Si qui citrà consensum Eorum, quoruJ1l interest, aufu
gcrint ex nnutis, aut Ministris, qui navibus in serviunt, al
tcrius pnrtis, Regniq Subdil11rum, ac Vassallorum, acl He
gnum, aut Vassa1los, Su_bditosq alterius Coronre; causa hrec 
cleferetur ad Regios officiales, aut l\iagistratum Loci, ad 
quem m\uticus minister illo transfugit, et cog·nito illegitiroo 
di scessu transf uga reddetur ill1, qui eundem repetit; Quod 
si ta]is transfuga apprehendi possit ab ipso navarcho, a.nt 
mercatore, jussit eum apprebendendi, factiq causam mngJs
tratui loci comprobandi, qui tenebitur transrugam, sit ne
ccsse sit vi impcrii adigere, ut redeat ad prius ohsequium. 

AJIT. XVIII. 

Si furto quirlquam auferatur subdito, subditisve unius 
Regili tenelmntur officialcs alteríus Uegni, aut Magistratus 
loci manum auxiliarem, et opem exhihere imploranti, tum 
ut fur apprebendatur, tltm ut adigatur ad restituendurn 
vero possessori ablatum, aut requivalens, tum deniq ut pu
niatur ali is exemplo cujuscumq tandem fur ille fHerit con
ditionis. 

ART. XIX. 

Atq ut maior ronfidentia sit inter utrumq Regnum a.c 
gentem, et promoveri magis commercia in utriusq Regn1, 
Subrlitorum emolumentum simulac tolli, et p~recaveri multa 
ioçommoda possint · habeat, si ita vicliatur, uterq Regu~, 
tum Suecire, h1m Lusitanire suum ministrum puhlicum 10 

aula alterius, Stocholmire, et Olissiponre, vel al~bi, prout 
commodum, et commerciis promovenclis utile visum fuerit, 
sub authoritate, et nomine Residentis, vel Agentis Regii. 
Utriq incumbit cura, tum libertatis commerciorum, ac na
vigationis, tum salutis, et utilitatis subditorum Regis cll
jusq sui asserendre nuHre, ut injurire illis inferantur, sive 
in commerciis, sive ferendis~. sustinendis ve aliquibus one
ribt~s, aliisve rebus, quiiilpotius omnibus modis, quihus ute~q 
"!J.esJ'dens poterit Vassallos, atq Subditos Regis sui negob1a 
111 Regno, ac Regionibus, Provinciisq alterius Regis agen-

( 
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ART. XVII. 

Se alguns 1\Iarüibeiros, ou Ministros, que senem em as 
Náos da outra parte, e dos subclitos, e Vassallos do Re)'TIO 
fogirem sem conseutimento de ~quelles a quem pertence 
para o Reyno, ou Vassallos, e subclitos dc,outra Corôa, esta 
eauza se aprezentará aos officiaes do Rey, ou Magistrado 
do LBgar, para onde se acolheo o Minislro Marcante, e co
nhecido o illegitimo apartamento, ·o fogitivo será tornado 

- ~quelle que o pedir, c se o tal fogitivo poder ser p\ezo pello 
mesmo mestre, óu mercador, tenha direito de o tomar, e 
ele provar a cauza elo facto ao Magistrado elo Ll1gar, o qual 
será obrigado a obriga11o por força de -impcrio a que torne 
á prim(~ira obcdiencia ou serviço. 

ART. XVIII . 

Se alguma com~a se furtar ao subdito, ou subditos ele 
hun~ Reyno, scruo obrigados os Officiaes elo outro Reyno, 
üu lHagistrados do Lugar a dar ajuda, e favor a quem o 
pedir para que o Ladrão seja prezo, ·assy para que seja obri
gado .a restituir ao verdadeiro possuidor as couzas furtadas, 
o_u o preço equivalente, como finalmente para que seja cas
tigado com exemplo para outros de qualquer condição, que 
Gnalmente seja o Ladrão. 

AltT. XLX. 

Para que haja mayor confiança entre hum, e outro 
Reyno, e gente, e se possão mais acrecentar os comercias 
e111 proyeito dos SnhdiLos de hum, e outro Reyno, e para 
q~1e juntamente se possão tirar, e acautelar muitos inconve
meutes, tenha (se assy parecer) qualquer dos Ueys, assy de 
Suecia, como de Portugal, seu Ministro publico na Corte 
do outro em Stocolmia, c em Lisboa, ou em oulra parte 
como parecer aeomodaclo, e util para exercitar os negocias, 
debaxo da authoridade, e nome de Residente, ou Agente 
Real. A hum, e ouLro pertencerá o cuidado assy da liber
dade dos Comercias e rwvegação, como de pr0curar saude 
e proveito elos Suhditos, cada hum de seu Rey, paraque ne
llhumas injurias se lhes fação, ou seja nos Comercios, ou 
em levar, e sustentar alguns encargos, ou outras couzas; 
mas anLes por todos ' os modos com que puder hum, c ou-

1M! 
Julho 

29 



1"6H 
J nlho 

:19 

72 II.El~ADO DO SENHOR D. JOAO IV. 

les, uc tractantes juvahit, ne injusti in carcerem rapianl.t~r, 
aut redes mercium repositoria, et officinre eorum infesten~ 
tur, aut Epistolrn libri rationum, vel raLlones ipsa merca~ 
torum, Jlerlustrentur, aut naves, merces, atq bona illorurn 
arresto constringantur, et ohsignentur, nisi crimen eoor018 

fuer.it lresre magestatis, proditionis pilblicre, aut intelligen~ 
tire curo hoste, cujus reus agitur Vassall us, Subditusq · Re~ 
gis sui. In creteris id uperam dabit uterque ~esidens apud 
officiales Regios, aut~Jagistratus loci eà rem derlucere, ne 
longis processibus J urid!cis causa Subd.itorum Regiorum tra~ 
hatur; sed id sedu lo curahit, ac conabitlJr, unde sa1us, et 
utilitas suhuitorum promoveri, damnavero, ac detrimenta, 
tpl re infldvr.rsi , ac prrecuveri poternnt. 

AllT. XX. 

Utriuscr Coronre Residenti licitum sit assumere sibi iw 
tcrpretem, atq 1\'linistros, quos velit; et illam rationem vi~ 
ctus si.bi, atq potus in scripso sustentandis inínistris suis, 
atq aliis sure nationis hominibus; Regisq bis Subclitis, ac 
Vassallis in illis locis agentibns, qure ipsi placuerit. Nihil 
ut Regii Ministri, aut Subditi Regni, atq Regis illius, in 
quod egit, habeant, quocl in eo, aut pnecipiant, aut. impe~ 
cliaAt mod:o cuncta sinc aliquo strepitu, et scandalo pera~ 
gant.ur. 

( 

ART. XXL 

Vina, .ct qure prceterea patus genera, neç 11011 merc~s 
in Resiclentem ipsum, atq Ministros ejus quotannis insunu, 
uccomparari necesse est eu, mnnia immunia sint à vecti~ 
gali, aut recognitione onerosa. 

"\RT. XXH. 

Utriusq Residentis Súecici, ac Lusitani persoua, D~~ 
mus, Ministri, et Interpretes fruentur in omnibus, tam sp1~ 
ritualibus, et Ecclesiasticis, quam temporalibus, ac civili~ 
bus ea immunitate, Exemptione, et libertati in utroq Re~ 
gno, qure de jure gentium illis concessa est, et quibus fruuw 
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tro Reziclentc ajudará aos Vassa llos, e subditos de seu Rey. 
que fizerem e tratarem negocios no Reyno, Regioens, e Pro
Yincias de outro Rey, para que uão sejão injustamente Ie
Yados á Cadêa, nem se infestem as cazas, e loges das mer
cadorias, e officinas delles, e não sejão vistas as Cartas, Li
nos de rezoens, e as mesmas rezoens dos mercadores, c 
para que não sejão obrigados, e obsiguados com arresto as 
Núos, mercadorias, e bens delles, salvo se for por crime 
enorme ele Lesa 1\'Iagestade, ou de treição publica, ou Ífl;te
ligencia com o inimigo, do qual se faz Réo o Vassallo, e 
subdito de -seu Rey; nas de mais couzas fará diligencia 
hum, e outro Rezidente a chegar a couza a estado diante 
dos officiaes Reaes, ou Magistrado do Lugar, que a cauza 
dos subditos de seu Rey não seja trazida com longos pro
cess'os jurídicos; mas tratará, e procurará com muita deli
g-encia aquillo, donde a saude e proveito dos subditos se 
possa adiantar, e tirarem- e-lhe, e atalharem-se-lhe quaes
quer danos, ou perdas. 

AUT. XX . 

Ao Rezidente de uma, e outra Corôa será licito tomar 
para si o interprete, e Ministros, que quizer, e ter aquella 
razão da substentação do comer, e beber, que quizer, para 
suhstentar· seus l\Iinistros, c outros homens de sua nação, 
e Subditos, e Vassallos de seu R e ', que tratão em aquelles 
Jogares sem que os Reaes l\iini tros, ou Subditos do Reino 
em que mora tenbão nisso que mandar, ou impedir, com 
tanto que todas as couzas se fação sem algum estrepito, e 
escanda!o. 

ART. XXI. 

Os vinhos, e todos os mais generos de bebida, e as mer
cadoria , que é necessario tomarem-se, e comprarem-se cada 
anuo para o mesmo Rezidente, e seus ministros; estas cou
zas todas serão livres do tributo, ou reconhecimento one
rozo. 

ART. XXII. 

Â pessoa, Ministros, e interpretes de hum, e outro Re
sidente, Sueco, e Portuguez, gozarão em tudo assy no spi
~jtual_, Eccle_siastico, COI_DO no temporal, e civil, de aquella 
1mumdade, JZenção, e hberdade em hum, e outro Reyno, 
que ele direito cl~s gentes lhe são concedidas, e das quaes 
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tur CQmmuniter alii Residentes Regum, et nationum Ami
car~lm, et confrederatarum, et 01nnes Regni Suecire Vas
salli, et Suhditi in Regno Portugallire, eiq Suhjectis Pr?
vinciis, Insulis, portubus, atq Jocis tractabuntur, tam 10 

Spiritualibus, . si v e Ecclesiasticis, quam in tempoFalibns, et 
civilibus eodem modo et ea libertate, atq Exemptione. gua 
traclantur Suhcliti Regum, et statuum Amicorum, et con
frederatorum, cujuscumq Religionis sint, nec obligabuntur 
inviti ad Religiouem, Ecclesiamq Catholicam Romana~, 
nec ad eius Sacra, et prrecepta, net corum ratione fiet eiS 
aliqua injuria coactio, vel violeotia, neq plutentur nisi con
tra ea scandal.um, aut offentionem publicam mone~:.int. Pa
rimodo tractabuntur Regni Lusitanirn Subditi, qui inve
nientur in Regno Suecire, Ejusq P-rovinciis Portubu.s, atq 
LoGis, ita ut nec ohligeotur inviti ad Rcligionem, Eccle
siamq Lutheranam, nec ad eius Sacra, et prrncepta, n.ec . 
eorum ratione fiat, eis ali'qua injuria coactio, vel vielentJa, 
nec plectentur, nisi contra ea scandalum, aut offensiooem 
publicam mouerint. Atq ut prrncaveatur omne soandalum, 
et offeosio, tam terra, quam mari in rndibus et na~ihus, ab 
utriusq Regni Residentibus summo studio cavebitur. 

ART. XXIII. · 

Destinabitur ctiam Suhditis, utriusq Regni sepeliendis 
cadaveribus defunctorum hominum in utroq Regno como
dus, et aptus locus. 

ART. XXIV. 

Siqu'i reperifi. poterit homines nationis Suecire; vel Du~ 
sitanirn in unoquoque Regno, et Subjectis Regionibus, qui 
hactenus mancipia facta fuerunt, aut in posterum fieri co~
tingat, illi plena~ libertati ahq ulla contradictione, au! ll
mitatione restituentur. Qui reddiderit mancipium nullo Jure 
á Subditis utriusq ltegoi pretium, quo sibi.hominem com
paravit, sed ab eo, qui eum cliYendidit, reposcct. 
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gozão cõmumente. os outros Rezidentes dos Reys, e Na
C?ens amigas, . e confederadas, e todos os Vassallos, e Sub
d:to~ do Reyno de Suecia no Rcyno de Portugal, e nas ~ro
VJncws, Ilhas, Portos, e Lugares, que são a elle soge1tos, 
~erão tratados assy no spiritual, e Eclesiastico, com? no 
fempora l, e Civil, do mesmo m0do, e com aquella hher
dade, e izenção com que são tratados os Subditos dos ~:ys, 
e Estados amigos, e confederados de qualquer Relhgião, 
qu~ sejão. nem serão obrigados contra sua vontade ~ ~el
hgJão, e Igreja Catholica Romana, nem a seus Sacnficws, 
~ P.receitos, nem por razão delles se lhes fará algu~na in
Juna, constrangimento, ou violencia, nem serão castigados, 
salvo se contra elles moverem escandalo, ou offensa pu
blica: com igual modo serão tratados os Subditos do R~yno 
de Portugal, que forem achados em o Reyno de Suec1a, e 
e~ suas Províncias, Portos, e Lugares, de modo que nem 
·Sejão obrigados ceatra sua vontade á Religião, e Igreja Lu
terana, nem a seus Sacrificios, e preceitos, nem por razão 
deU:s se lhe faça alguma injuria, constrangimento, ou vio
l enc~a, nem serão castigados, salvo se contra elles moverem 
escandalo, ou offensa publica, e para que se atalhe todo o 
escandalo, e offensa, assy na terra, como no mar, nas ca
zas, e Navios terão muita cautella com sumo cuidado os 
R:-~identes de hum, e outro Reyno. 

ART. XXIII . 

Destinar-se-há tãobem acomodado e conveniente Lugar 
aos Subditos de hum, e outro Reyno para sepultarem os 
corpos de homens, que monerem em hum, e outro Reyno. 

ART. XXIV. 

Se alguns homens da Nação Sueca, ou Portugueza se 
poderem achar em hum, e outro Reyno, e Regioens sogei
tas, que athé agora fossem feitos Escravos, ou aconteça fa
~erem-se ao diante, elles. serão re~ti~uidos á inteira liber
( ade sem alguma contradição, ou hmitação, e o que tornar 
a escravo por nenhum direito poderá pedir aos Subditos 

. de hum, e outro Reyno o preço, com que o comprou aquelle 
,que lho vendeo. 
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ART. XXV. 

Siquis Vassallus, aut Subditus utriusq Sacrre Regire ~~~ 
jeslatis Suecire, et Lusitanire sua negotia agens in altenus 
.Regn6, aut Suhjectis ~i Regionibus, Provinciis, Insulis_, ac 
locis ulla justa de caussa confiscationis periculum subtret, 
et forsan bona, qure ad al~os utriusq Regni Vassallos, aut 
Subditos spectant conjuncta fuerint cum illis, qure confis~ 
cationi subjacent in absentia Dominorum, et possessorurn 
horum bonorum utriusq Regni Residens fada separatio~c 
eorum bonorum, qure D(i)Verit esse illius, qui confiscationlS 
·prenam meruit cretera omnia, ad se transferet, consignata 
justo inventario, et adservata, ut suis veris Dominis, Vas~ 
sallis, et Subditis Suecis, aut Lusitanis iterum restitui, et 
reddi possint. Si vero adsint justi bonorum Domini operan1 

ipsis feret, ut sua bona indemnes recipiant, et nulla ratione 
confiscationis prenam subiant, qui eam non rner_uerunt. Id<[ 
adeo stricte observabitur, ut uterq Residens [J.. nemine ft_c~ 
gis Lusitanire, vel Regis Suecire Ministrorum, et officialiurn, 
1~eq ab ullo Magistratu, aut aliis ullum sentiat obstaculurn, 
remaram, aut impedimentum. 

ART. XXVI. 

N ulla repressalia exercebuntur in naves, facultates, atqu~ 
merces alterius Regni, Vassallorum, et Subditorum; sed st 
contingat caussam aboriri, ex qua prretendi poterit, ta!D 
acris, ac v,jolentre actionis species comúttetur quidem res 
cognosc~nda, ac dijudicanda ordinario judicio, nullo modo 
autem juri, aut exercitio represaliorum in naves, atque bo~D 
alterius sententia conformanda multo minus ejus executl~ 
effectui mandanda est, sed mitiori justo tamen, et requaniJ.'l'l1 

processu res omnis controversa componetur, et juste cow 
querenti parti indijudicata causa, ac n«.>gotio debite sabsfiet. 

ART. XXVII. 

Creterum cum stabilitis prrecipue inter utrumq RegnuJII 
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Al\'f. XXV. 

Se algum Vassallo, ou Subdito de huma, e outra Reli
gião de Suecia, oH de Portugal, tratando seus negocios no 
Reyno do outro, ou nas Hegioens, Províncias, Ilhas,· c Lu
gares, ao tal Reyno sogeitas por alguma justa cauza tenha 
perigo• de confisquação, e aconteça que os bens, que per
tencem aos Vassallos, e Subditos de· hum, e outro Reyno 
estejão juntos com ãquelles que estão ·sogeitos ú confisca
ção em absencia dos Senhores, e possuidores dos taes bens, 
o Rezidente de hum, e outro Reyno, feita 'separação da
quelles bens, que souber serem de aquelle que mereceo a 
pena de confisquação, todos os mais transferirá assy consi
gnando-os por justo inventario, e guardando-os para que 
outra vez possão ser restituídos, e tornados a seus verda
deiros Senhores, Vassallos, e Subditos, Suecos, ou Portu
guezes; mas se estiverem prezentes os justos Senhores dos 
bens, lhes dará ajuda, para que elles os recebão sem dano; 
e por ne~huma rezão entrem, e tenhão pena de confisqua
ção aquelles, que a não merecêrã@, e isto tão estrictamente 
se guardará, que hum, e outro Rezidente por nenhum dos 
Ministros, e Officiaes de EIRey de Portugal, ou de EIRey 
de Suecia, nem por outro Magistrado, ou outros sinta al
guma contradição detença, ou impedimento. 

AUT. XXVI. 
Nenhumas reprezalia's se exercitarão nas Náos, fazen

das, e m,ercadorias dos Vassallos, e subditos do outro Reyno; 
mas se acontecer originarse cauza, pella qual se possa pre
tender specie, de tão cruel e violenta acção, se cometerá o 
negocio para delle se tomar conhecimento, e se julgar no 
Juizo Ordinario; mas por nenhum modo se confirmará a 
sentença ao direito e exercício das reprezalias contra as 
Nãos, e bens do outro, muito menos sua execução se porá 
em effeito; mas por mais suáve modo, com tudo em justo, 
e igual processo toda a couza conversa se comporá, e se 
satisfará devidamente á parte, que justamente se queixar 
na cauza julgada e negocio. 

ART. XXVII. 

De mats como firmados os comerei os, principalmente 
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1641 ejusdemq Vassallos, ac Subditos comerciis, uterq Screnis~ 
Julho 

'29 simus Rex, et utrum(!{ Regnum Suecire, et Lusita[LÍ!B, et 
Eorum Subditi max.imqm fructum sint percepturi ex roer~ 
cibus,-quas in utroq Regno ex prima, quod dicitur, manu 
accipient. Igitur Subditi utriusq Regni Suecire, et Lusitaní~, 
non modo gaudehunt iis juribus, ac privilegiis in mutUJS 
Regnis, eisq Subjectis Jtegionibus, Provinciis, Insulis, atq 
Iocis, quibus gaudent, ac fruuntur aliarum fmderatarun1 
nationum Suudi.ti, et gavisi sunt tempore Regum veteruDl 
utriusque Regni; et antequam Lusitania, creter<Eque ejus 
Regiones, atq Provincire Regoo Castellre indebite jungeren~ 
tur; Sed et gratificahitur, utraque Regia l\'lajestas Suecire, 
et Lusitanire Subd:itis utriusq Regni, siogulari augmeoto 
privilegiorum, tum quoad comer.ci'a, tum quoad utilitates, 
et commoditates eorum alias prout in posterum de iis con
venerit; Et ipsemet Legatüs Regius Lusitanire, speciali cura, 
ac summa diligentia, apud ejus Majestatem Portugallire Re~ 
gem ac DomÍDUJ? suum, id negotium procuraturum se bona 

. fi de nic recepi t. 

ART. XXVIII. 

Per expressum autem ad hoc obligatur ipsem et Lega
tus Serenissimi Regis Lusitanire, ut si Exemptio,. lihertas, 
aut privilegium aliquod reperiatur de novo concessum, et 
impertitum aliis ,amicis, et frei!eratis gentibus, quo anteà 
non gavisi fuerunt Sueticre nationis, homines, Subditiq id, 
quoq concedatur, impertiatur, et firmetur à Serenissimo 
Rege Portugallire Domino suo omnihus Subditis, ac Vas
sallis, Sure Regire 1\iajestatis, Regniq Suecire, ita ut contes
tatura sit ipsare, et opere nu1los amiciores, et chariores 
Sacrre Sure Regire Majestati Lusitanire gentes esse, quam 
suut omnes Sacrre Regire Majestatis, Reguiq Suecire, Sub
diti ac V assalli. 

ÀRT. XXIX. 

Pacta hffic ad prrescriptum modum uomine Serenissi
morum Regum, Regnorumq Suecire, et Lusitanire transe
gimus, et conclusi)nus intra spatium sex ah hinc mensiurn 
á Regibus D(i)Stris 61-manda, ac ratí<ficanda; Ratificata autem 

( 
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entre hum, e outro, e Reyno, e seus Vassallos, e Subditos; 
hum, e outro Serenissimo Rey, e hum, e outro Reyno de 
Suecia, e Portugal, e seus Subditos hajão de colher gran
díssimo fruito das mercadorias que em hum, e outro Reyno 
hão de receber da primeira mão, como se diz; por' tanto 
os Subditos de hum, e outro ReJnO de Suecia, e de Por
tugal não somente gozarão rle aquelles direitos, e privile
gios· em os Reynos recíprocos, e nas Regioens, Províncias, 
Ilhas, e Lugares a elles sogeitos, ele que logrão, e gozão os 
Subditos das outras Nações amigas e confederadas, e gozá
ruo no tempo dos Reys antigos de hum, e outro ReJnO, e 
antes que Portugal, e suas mais Regioens, e Províncias se 
ajuntassem indevidamente ao Rcyno de Castella; mas gra
ti!Jcará huma, e outra Real I\iagestade de Suecia, e Portu
gal aos Subditos de hum, e outr,o ReJnO com singular au
gmento de privilegias, assy quanto aos comercias, como 
quanto· ao proveito,' e outras comodidades delles, como ao 
-diante sobre elles se tratar, e o mesmo Real Embaxador 
de Portugal com special cuidado, e suma deligencia_ procu
r~rá diante de Sua "Magestade Rey, e Suor seu este nego
CIO, assy como aqui recebeo com boa fee. 

ART. XXVIII. 

O mesmo Embaxador do Serenissimo Rey de Portu
gal expressamente se obriga a que se alguma iienção, li
berdade, ou privilegio se achar que de novo se concedesse, 
e desse ás outras gentes amigas e confederadas, do qual 
antes não gozassem os homens, e Subditos da Nação Suec,a 
se dará, e firmará pelo Serenissimo Rey de Portugal seu 
Snor a todos os Subditos, e Vassallos de Sua Real Mages
tade, e do ReJno de Suecia, de sorte que haja de mostrar 
co~ o mesmo effeito, e obra que nenhumas gentes são mais 
amigos, e amados de Sua Sacra Reall\'Iagestade de Portu
gal do que silo os Subditos, e Vassallos de Sua Sacra Real 
Magestade de Suecia. 

A.RT. XXIX. 

Estas convençoens pello modo assima trespassamos, e 
concl.uimos em nome dos Serenissimos Reys, e Reynos de 
Suecw, e Portugal para serem_ confirmadas, e ratificadas 
desde agora eQtre o espaço de seis mezes, e sendo ratifica-

16U 
Ju!IJO 

20 



REINADO no SENHOR D. JOÃO IV. 81 

das serão entregues em Amhurgo sem dilação de parte a 
parte aos Ministros publicas e ordinarios de huma e outra 
Real Magestade, que ahi estiverem, e sendo entregues ohri:
garão a Raynha e Reyno de Suecia, e ao Rey, e Reyno de 
Portugal tão bem, e passarão em seus Subcessores; em fee 

· e maior certeza das ditas couzas toüas se fizerão dous ins
tromentos deste tratado, que asinamos por nossas proprias 
maons, e o firmamos com â. impressão ·de nossos sellos pen
dentes. Feito em Stocbolmia aos vinte e nove do mez de 
Julho pelo· stilo do Reyno em 'o Anno de mil seiscentos e 
quarenta e hum. 

(L. S.) Axelio Oxenstíernu. 
(L. S. ) Petrus Banorius. 
(L. S.) Claudo Flemmingh. 
( ~. S. ) Andreas Gildenclauz. 

TOM . 1. 

1GH 
Julho 

29 
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1W Hamburgi indilatê reddentur mutub publicis, et ordiuarii~, 
J2I~o utriusq Regire Majestatis inibi Ministris, et reddita ohlt

gabunt Reginam, Regnumq Sueciro, ct Regem, Regnu~q 
Lusitanire, nec non transibunt in Eorum Successores tn 
quorum .omnium 6dem, atq certitudiném maiorem confec~u 
sunt bina hujus tractatus lostrumenta, qure propriis manl
bus subscripsimus, et sygillorum nostrorum impression~, 
atq appensione roboravimus. Actum Stocholmire die ~~
gessima nona mensis Julii stillo Regni, Anno supra, roJI
lessimum sexcentessimum quadragessimo primo. 

(L. S.) Axelius Oxenstierna. 
(L. S.) Petrus Banerius. 
(L. S.) Claudius Flemmingh. 
(L. S.) Andreas Gildenclau. 

( 



'16q~ 
Jan~iro 

29 

sBNfiOlt 
TRATADO DE PAZ E DE COMMERCIO ENTRE EL-BBI O 

. ~g ]).11 
EM" LONDRES, A 

DO TO~!DO.) (nn OR!GH>AL QUt SE GUARDA NO 1\EAI. ARClliVO DA TORRE 

O Serenissl~ 
mnibus et Singu1is Notum sit. Quod curo l1' j\.1~ 

mus D. Johannes Quartus Dei Gratia Rex Portuga Hecon~ 
garviorum &c. nuper miserit D. Antoni.um Dalmad~ ~taiD a 
siliis suis, et Doctorem Franciscum de And~~da m torelll 
Consi\lis etiam suis in Supremo Pa1atii Cons1ho Se~1aSiiDun1 
Legatos Cõmissarios, et Procuratores suas ad Sere~15 

\ Ili-
D. Carolum Dei Gratia Magnre Britannire, Francue datuJll 
bernire Regem Fidei defensorem &c. iisdemqu~ 1\~an "{te11i 
specia\e dederit ad declarandam prefato Seremssnno Ui~, 
'Magnre 13ritann1re restitutionem suam in Regna Port~g~gni~ 
A1garvi.orum, Ditionumque iisdem subditarum et a 

51

000~ 
ficandam propensam voluntatem et desiderium suu~.tialll• 
trahendi et confirmandi antiquam Pacem et AmlC\ cto~ 
qure per multa secula inter Predecessores Reg um pr~c 1pre-
rum, eorumque Subditos et Vassallos intercesserun 't O"ra~ 
fatus Serenissimus Rex Magnre Britannire accepta~s e 0}uo~ 
tam habens prefatam Serenissimi Regis Portug.alhre ;ubdi~ 
tatem et desider~u~, ad Dei Omnipoten~is glonam •. litatelll• 
torumque Serell1SS1morum Regum pred1ctoru~ uti d.is io 
Cõmerciorumque tranquillitatem, et pro extmgue~. uao~ 
aliqua parte bellorum srevissimorum incendiis, qure a 1;runt, 
diu inter v a rios Orbis Christiani Príncipes conflag\ j\IDi~ 
nominavit pariter et constituit pro contrahenda Face e 5uos 
citia prredicta Cõmissarios Procuratores et. Depu~t:jtelll• 
Thomam Comitem Arundelire et Surrire, pnmum. 0 "E -js~ 
e_t Comitem Maresca\\um Anglire Johannem Com!lerll h 

3 de Jull o 
(1) Ratiücado e confirmado pelo art. I do tratado de !t elo 11rl. 111 

pelo art. xxvr do de Commercio de 19 deFevel"eiro de 1 BlO; e P 



1 • D. JOÃO IV, E CAtlJJOS J, REI DA GRAM-BRETANHA, ASSIGJ'IADO 

JANEIRO :!>E 164!2. (1). 

A todQs e a cada um seja noto rio: Que tendo o Se
rerrissimo Senhor D. João IV, por Graça de Deos Rei de 
Povtuo·al, dos Algarves &c. ha pouco enviado a D. Antão 
d' Alm~da, do Seo Conselho, e ao Doutor Francisco de An
drada Leitão, tamhem do Seo Conselho, e Desembargador 
do Paço, Seus Legados Commissarios e Procuradores, ao 
Serenissimo Senhor Carlos, por Graça de Dfws, Rei da Gram
Bretanha, França e Irlanda, Defensor da Fé &c., e tendo
lhes . dado especial poder para declarar ao dito Serenissimo 
Rei da Gram-Bretariha a sua restituição aos Reinos de Por
tugal, Algarves, e Domínios aos mesmos sjueitos, e signi
ficar-lhe sua vontade e desejo de contractar ~ confirmar a 
antiga Paz e Amizade, que por mwtos seculos ·subsistiram 
entre os Predecessores dos ditos Reis, e seus subditos e vas
sallos; o dito Serenissimo Rei da Gram-Bretanha, aceitan
do e tenuo por grata a dita vontade e desejo do Serenissi
m? _Rei de Portugal, para gloria de Deos Omnipotente;-para 
utilidade dos subditQs dos dois Serenissimos Reis; e tran
qllilidade do commercio, e para extinguir, em qualquer 
parte, os incendios das guerras devastadoras que de algum 
tempo lavram entre varios Príncipes do Orbe Christão, no
meou igualmente e constituiu para contractar a dita Paz e 
Amizade, por Seus Commissarios, Procuradores e Deputa
dos: a Thomaz Conde de Arundel e Surrey, primeiro Con
de, e Conde Marechal de Inglaterra; a João Conde de Brís
tol; a Guilherme Visconde de Say e Seale, Presidente do 

de 1661, renovado pelo art. 1 do de L iga defensiva de 16 de lVIaio de I70fl , 
do de 22 de Jan eiro de J Bl 5 entre as Corôas de Portugal e Gram-Brelanlia. 

1642 
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tolire, Gulielmum Vice-Comitem de Say & Seale Cu~ire Pu
pillorum et Emancipationum Prresidem Lucium VJce-C~
mitem Falckl.andire unum, atque Eduardum Nicolaum Eqm
tem auratum alterum Primariorum Secreta.riorum suor~ 
omnes a Secretioribus Consiliis suis. Qui quidem Cõrois
sarii, Procuratores et Deputati srepe coeuntes, sepiusque 
habita inter se consultatione, et deliberatione in bos tan
dem Articu1os Pacis et Amicitire consenserunt et concor
darunt. 

ART. I. d 
lnprimis Conclusum, et Concordatum fuit et est, Qu.o 

in perpetuum sit bona, vera et firma Pax et Amicitia! JO

ter Serenissimos Reges D. Carolum Regem Magnre B~Jtan
nire, et D. Johannem Quartum Regem Portugallire, eorurn
que hreredes, et successores eorumque Regna Patrias, Dr 
minia, terras, populos, homines ligeos, VasaHos, et Sub ili
tos quoscunque presentes et futuros, cujuscunque con_ -
tionis, dignitatis, et gradus ex1stant, tam per terram, qu: 
per Mare, et aquas dulces, ita ut prredicti Vasal1i, et S -
diti sibi invicem favere, et mutuis prosequi officiis, ac ho
nesta affectione invicem se tractare habeant: Et quod nul
lus dictorum Serenissimorum Regum suorumque h<r-reduiil, 

' et et successorum, per se vel per alium contra alterutrmn,_ . 
sua Regna quidquam aget, vel attentabit, sive in terra, s~ve 
in mari, nec alícui bello, consi1io vel tractatiis in alteflus 
prrejudicium consentiet vel adhrerebit. 

ART.II. · 
Quod inter Serenissímos Reges prredictos, et cujus\t

bet eorum Vassallos, incolas, eí Suhclitos tam per terra~· 
quàm per mare, et aquas clulces, in Omnibus et sin~ubS 
Regnjs, Dominiis, et Insulis, aliisque terris, Civitatibus, 
Oppidis, Villis, Portubus ac districtibus dictorum Regno
rum, et Dominiorum sit et esse debeat Cõmercium liber~~ 
(in q?ibus. tempore Regum Castellre vel hucusque. fuit ~: 
mer~mm) 1ta ut absque aliquo salvo conductu, ahaque a
centla generali vel speciali, tam per terram, quàm ~er IIl _ 
re, et aquas dulces, Subditi et Vasalli unius et altenUS ~e 
gis possint, et va\eant ad Regna et Dorni nia prredicta, eorurn~ 
que omnium Civitates, Oppida , Porlus, Littora, Sin·us, ac 
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Tribunal de Pupillos e ele ]~mancipações; a Lucia Viscon
c~e de l"alkland, c a J~duardo Nicolau, um e outro Caval
leiros Dourados, todos Seos Primeiros Secretarias em Seo 
Conselho Privado. Os quaes Commissar'ios, Procuradores e 
Deputados tendo-se reunido amiucladamenle e consultado e 
deliberado por varias vezes, convieram e concordaram nos 
artigos segnintes da dita Paz c Amizade. 

AJrr. 1. 

Primeiramente deo-se e dá-se por concluído c concorda
do que haja para se111pre, uma boa, verdadeira e firme Paz 
c Amizade, entre os Serenissimos Reis o Senhor Carlos, 
Rei da Gram-Bretanha, e o Senhor D. João IV, Rei de 
Portugal, e seus herdeiros e successores, e seus Reinos, 
Paizes, Domínios, terras, povos, homens ligios, vassallos e 
subditos quaesqucr, presentes e futuros, de qualquer con
dição, dignidade c gráu que sejam, tanto por terra como 
por mar e agoas doces, de modo que os ditos vassallos e 
subditos hajam de se favorecer reciprocamente, de se pres
tar mutuos bons oflicios, e de se tratar com honesta affei
çã?; e que nenhuJ;Il dos ditos Serenissimos Reis, seus her
deiros e successores fará ou tentara causa· alguma, já por 
si, já por outrem, contra um e outro, ou seus Reinos, em 
terra ou no mar, nem consentirá ou adherirá em guerra 
alguma, conselho ou tratados, em prejttizo do outro. 

AJlT. LI. 

Que entre os sobreditos Serenissimos Reis, e entre os 
vassallos, habitantes e subditos de cada um delles, haja e 
deva haver commercio livre tanto por mar, como por terra 
e agoas doces, em todos e cada um dos seus Reinos, Do
minios e Ilhas, e nas outras terras, cidades, villas, aldêas, 
portos c distri?tos dos ditos Rei nos e Dominios (em que no 
tempo dos Re1s de Castella ·houve, ou até agora tem havi
do commercio) de sorte q·ue sem um salvo-conducto ou ou
tra licença geral ou especial, os subditos e vassallos de um 
e outro Rei, possam e tenham 11 faculdade ele ir, entrar, 
navegar, tanto por terra, como por mar e agoas doces, nos 
sobreditos Reinos c Dominios, e nas Cidades, Portos, Praias, 

16,1.2 
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districtu~ accedere, intrare, navigare, et quoscunq:u~ Po~ 
tus subire, et cum plaustris, .equis, sarcinulis NaVlgnsdta e 
onustis, quàm onerandis merces importare, emere, ve~ e~ 
in iisdem quantum voluerint Cõmeatum, resque ad VJCt ~ 
et profe~tione~ _1_1ecessaria~ ju_sto pret~? sibi assumer~, r:~t 
taurand1s Nav1gns, et. veb1cuhs proprns, vel conducti~, et 
commodatis operam dare, illinc cum mercibus, boms, .. 

5 
rebus quibuscunque, solutis juxta locorum statuta telonlle: 
et vectigalibus prresentibus tantum, eadem libertated recn~ 
deni, indeque ad Patrias ·proprias vel alienas, quomo ocu 
que velint, et sine impedimento exire. 

ART. UI. 'us 
Et Quàd subditi unius in territorio alterius non pet n~ 

tractentur quam ipsimet N aturales in venditi~?e, et c\~ 
tractatione suarum Mercium, tam ratione pretn~ qualll ~Jll 
ter, sed. par et req_ua sit in prredictis tam forens1u~, qu Jll 
naturalim;n conditio, Secundum observationem an_t1quo~u s-
frederum inter Serenissimos Reges Magme Britanmre et a 
tellre contractorum. 

. . . ~T.' IV. . . ua~ 
Quod Subdít1 SereniSSiml Regis Magnre BntannH~ <i ··s 

1ib . . p ovtnCII ' 
e~ m~~cmm, et ~lercaturre sorte, in Reg_rns,. ~ uro~ 

terntoms, ac Insuhs Serenissimi Ree:is Lus1tanHB 1~ E. et 
l 'h' v d . l bere pa, pro 1 1tu utentur et fruentur: Et quo Ita ~ t's si~ 

eodem modo mercaturam exercehunt in locis prredic 1 Lu~ 
c~ti ~uhditis aliorum Principum et Statuum c~m Reg~uo~ 
sltamre fcederatorum permissum est, nec magts one! . ·1y 

tur gabellis ~~osjtionibus, aliisve Juribu~! quàiD 1.P~1 :Na~ 
c?lre, et Subdltt terrarum prredictarum, aluve Subdit aau~ 
tlOnum qua.rumcunque cum Lusitanis frederatanun, et t? ot 
de~unt iisdem. Privi1egiis, qure Anglis concessa fueru ' 
-prmsquam Lus1tanire Castellre unita fQ.it . 
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Enseadas e districtos dos mesmos, e ahi levar mercadorias 
em carros, cavallos, navios carregados ou para carregar, 
comprar e vender viveres quanto queiram, e fazer provisão· 
por justo preço das ,cousas necessarias para seo sustento e 
viagens, concertar seos navios e carros, sejam seos proprios 
ou alugados ou emprestados, e d'ali partir com a mesma 
liberdade, com suas mercadorias, bens e outras, quaesquer 
couzas, depois de haverem satisfeito unicamente os actuaes 
direitos de alJandegas e portagens, segundo os estatutos dos 
lugares, e ir sem impedimento para seos rroprios Paizes, 
ou para outros, de qualquer modo que quizerem. 

ART. Ill. 

E que os subditos de um não serão mais maltratados 
no territorio do outro, que os mesmos nacionaes em quanto 
á venda e contracto de suas mercadorias, tanto em razão 
de preço como de outra co usa; mas a condição assim dos 
estrangeiros, como dos nacionaes será igual e similhante, 
como fica dito, segundo a pratica das antigas allianças en
tre os Serenissimos Reis da Gram-Bretanha e de Castella. 

ART. IV. 

Que os Subditos do Serenissimo Rei da Gram-Breta
nha gosarão de uma plena e inteira liberdade de traficar e 
negociar em toda a sorte de mercadorias, nos Reinos, Pro
v'incias, territorios e Ilhas do Serenissimo Rei de Portugal 
na Europa; e que exercerão seo trafico e commercio nos 
sobreditos lugares tão livremente e do mesmo modo que 
he permittido aos subditos dos outros Principes e Estados, 
alliados d'El-Rei de Portugal; nem serão mais onerados 
com direitos de alfandegas, impostos, ou outros tributos, 
que os mesmos habitantes e subditos das ditas terras, ou 
os outros s,ubditos de· quaesquer Nações, alliadas dos Por
tuguezes, e gozarão dos mesmos privilegias que forão con
cedidos aos Inglezes, antes de Portugal ser unido a Cas
tella. (t) 

(_ Js privilegias de que traLa este ar tigo ilamo·los incorporados na 
Carta de Privi legios c Fora( dos Inglczes, em seguimento ao TrallHlo de 1 O 
de Julho de 1654 entre Portugfl! c a Gram-Bretanlm. 
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ART.~ , 
Quod quotiescunque Subditi Regis Magnre Britannt<.e 

cum Navihus suis ad Portus Serenissimi Regis Portug~l~ 
lire in Regnis et Ditionibus suis appulerint, dicti Subd1~1 

non cogentur per Ministros, Ofliciarios, et Subditos Reg1s 
Portugallire, imponere et onerare in Naves suas allas sp~; 
cies, aut quantitates, bonorum, et mercium, quàm Su~dtti~ 
dicti Regis Magnre Britannire placuerit, et visum fu~n~; &, 
quàd Subditi Regis Portugallire in portuhus, et Dit1oD1bus 
Regis Magnre Britannire eodem Jure utentur. 

ART. VI. 

Quod si contigerit Subditos Serenissimi Regis Portu; 
gallire, aliosve infra Regna et'Ditiones Regis prredicti, eoru!Il; 
que merces et bona a Curire Inquisitionis Officio, ejusdern~e 
j~dicibus aut ~inistris capi, sisti, aut arrestar!, qui suhdt~ 
tis Serenissimi Regis Magnre Britannire fuennt et eru~ 
obrerati, et indebitati prredicta debita ex bonis et mero!; 
bus prredictis integre ~olventur, infra annum post árrestuJll 
prredic~um. proxime in sequentem, sine i~~ediinento 30~ 
molesba dtctre Curire, ejusve Juclicum et mmtst:orum quot 
rumcunque: Et si inter dieta bona et merces Ita capta e 
arrestata, aliqua bona et merces dictorum Subclitorum B.e; 
g~s.M~~nre Britannire in specie extiterint, eadem dictis Sub; 
drli1s Ilhco restituentur. 

ART. VII. 
Quod Cápitanei, Magistri, Officiariij et Nautre NaviuJll 

Serenissimi Regis Magnre Britannire, ejusve Subditorulll• 
non intentahunt lites nec molestiam ullam -procurahunt coü' 
tra dietas Naves, aut quoscunque Subditos dicti Regis, P1:

0 

salariis aut stipendiis suis, infra Regna et Ditiones RegJS 
Portugallire, su.h colore et prretextu, q?-~d Religi.on.e~ :R~: 
~a.nam profess1 fuerint, ve1 quod servttiO SeremssJIDI R 
gts' Yortugallire sese addixerint. 

ART. VIU. 
QLLod Consules a Serenissimo Rege Magore .Britan oi lll 

( 
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ART. V. 

Que todas as 'vezes que os Suhditos (l'El-Rei âa Gram
Bretanha chegarem com seus navios aos portos do Serenis
simo Rei de Portugal, em seus Reinos e Domínios, não se
rão constrangidos pelos Ministros, Officiaes, e Subditos 
d'El-Rei de P~ntugal a embarcar e earregar nos seus na
vios outra qualidade ou quantidade de fazendas e mercado
rias que aquellas que os subditos do dito Rei da Gram-Bre
tanha quizerem e lhes parecer; e que os Suhditos d'El-Rei 
de Portugal gozarão do mesmo direito nos portos e domí
nios d'El-Rei da Gram-Bretanha. 

ART. VI. 

Que se succeder que os Subditos do Serenissimo Rei 
de Portugal, ou quaesquer outros dentro dos Reinos e Do
mínios do dito Rei, O'\.! suas mercadorias e bens, sejão to
mados, detidos ou arrestados pelo Tribunal da Inquisição, 
ou pelos Juizes e Ministros do mesmo, que hajam sido ou 
f?rem empenhados ou irrdividados aos Suhrlitos d9 Serenis
Simo Rei da Gram-Bretanha, as ditas dividas serão intei
ramente pagas dos ditos bens e mercadorias dentro do anno 
que se seguir depois do dito arresto, sem impedimento ou 
ohstaculo da parte do dito Tribunal, ou de quaesquer Jui
zes e Ministros do mesmo; e se entre os ditos bens e mer
cadorias- assim tomados e arrestados, alguns bens e merca
dorias dos Suhditos d'El-Rei da Gram-Bretanha existirem 
em especie, ser-lhes-hão logo restituídos. 

ARl'. VII. 

9ue os Capitães,_ Mestres, Officiaes e Marinheiros dos 
Nav19s do Serenissimo Rei da Gram-Bretanha, ou seus Sub
ditos, não intentarão acção, nem procurarão impedimento 
algum contra os ditos Navios ou quaesquer Subditos, do 
dito Reino, por causa de seus ordenados ou salarios, den
tro dos Reinos e Domínios d'El-Rei de Portugal, soh pre
texto de professarem a Religião Romana, ou de haverem 
entrado ao serviço do Serenissimo Rei de Portugal. 

ART. VIII. 

Que os Consules nomeados e estabelecidos pelo Sere-
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nominuti, et consti~uti, pro auxilio et patrocínio Subdit~
rum suorum infra Regoa, et Ditiones Serenissimi Reg1s 
Portugallire existentium, plene et libere exercebu.nt potes
tatem, et autheritatem Consulum infm Regna, et Dition~s 
prredictas, licet Religionem Romanam non fuerint professt. 

AllT. IX. 

Quod si aliqui Subditi Serenissimi Regis 1.\fagnre Bri
taunire infra Regna et Ditiones Serenissimi · Rcgis PGrtu
gallirn e vivis decesserint, libri, Rationes, mer.ces, et hona 
eorundem, aliorumve Subditorum dicti Regis Magnre Bri
tannire in posterum non capientur, aut occupabuntur per 
judices Orphanorum, et Absentium, vel Ministrorum Offi
cialiumve suorum, nec jurisdictioni eorund~m subdita erunt, 
sed eadem bona, merces, et Rationes . per eorum possesso
res tradentur Institoribus, et Factoribus Anglicis in ea Ci
vitate Cõmemorantililus, a defuncto nominatis et deputatis: 
Et si is nullum in vita sua nominaverit, eadem bona tra
de_ntur authoritate Conservatoris Anglorum uni vel duobus 
Anglicanis M~rcatoribus (modo crelibessint) wrrestita prius 
cautione cum idoneis fideiussoribus per dictum Conserva
torem approbandis, pro restituendis bonis et mercibus prre
dictis, veris eorundem Dominis, vel legitimis eorundem 
Dominorum Creditoribus, et bona qurn constiterint esse de
functi, tradentur hreredibus, executoribus, vel creditoribus 
ejusdem. 

AllT. X. 

Quod Serenissimus Rex Portugallire infra Regna et Di
tiooes suas ejusve Ministri non arrestabunt, aut detinebunt 
Naves Subditorum Serenissimi Regis Magnre Britannire, 
ejusve Subdüos, sine ejus notitia et consensu, pro usibus 
belli aliisve usibus quibuscunque: Sed quod dictre Naves, 
et Subditi possint libere sine impedimento dicti Regis Por
tugall;rn, ejusdemve Ministrorum, e Portubus et Dominiis 
ejusdem Regis ad arbitrium suum discedere: Et quod bona 
et merces Subditorum dtcti Regi!'i 1\lagnre Britannire, non 
capientur in usum Regis Portugallirn, nisi pro justo et cõ
muni pretio infra cluos Menses persolvendo, msi aliud tem
pus solntioois inter Contrahentes conventum fuerit. 
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nissimo Rei da Gram-Bretanha, para• ·auxilio e protecção 
de seus Subditos, residentes dentro dos Reinos e Dominios 
do· Serenissimo Rei de Portugal, exercerão plena e livre
mente. o poder e authoridade dos Consules dentro dos di
tos Reinos e Do,minios, ainda que não professem a Reli
gião Romana. 

.'\UT. J:X. 

Que se alguns Subditos do Serenissimo Rei da Gram
B:uetanha fallecerem dentro dos Reinos e Deminios do Se
renissimo Rei de Portugal, seus livros, contas, mercadorias 
e bens, ou de outros Subditos do dito Rei da Gram-Bre
tanli.a, não serão d' ora em diante· recolhidos pelos Juizes 
dos Orphãos e Auzentes, nem por seus Ministros ou Offi
ciaes, nem submetei dos á jurisdicçâo destes; mas os mes
mos bens, mercadorias e con'tas serão entr~gues por quem 
os tiver em seu poder a Agentes e Feitores Inglezes, resi
dentes naquella cidade, nomeados e instituídos pelo defun
to; e se este não lil.ouver nomeado pessoa alguma, em quanto 
vivo, serão entregues os ditos bens, por authoriclade do Con
servado~: dos Inglezes, a um ou dois Negeciantes Inglezes 
(com ~anto que sejam so.ltteiros), os quaes se obrigarão com 
fiadores capazes, approvados pelo dito Conservador, a resti
tuir os ditos be\l:il e mercadorias a seus verdadeiros donos, 
ou legítimos credores delles; e aquelles bens que se acha
rerp. pertencer ao defunto serão entregues aos herdeir0s, 
testamenteiros, ou credores delle . 

.ART. X. 

Que o Serenissimo Rei de Portugal, ou seus l\'Iinistros, 
dentro de seus Rein(i)s e Dominios, não arrestaFão ou de
terão os, Navios dos Subditos do Serenissimo Rei da Gram
Bretanh~, ou seus subditos, se~ seu conhecimento, e con
sentimento, em seu serviço de guerra, ou em outro qual
quer serviço; mas que os ditos N avi0s e su.bditos poderão 
livremente -partir, quando hem lhes parecer, dos portos e 
Estados .do dito Rei, sem impedimento algum da parte do 

' dito Rei de Portugal, ou de Seus Ministros;, e que os bens 
e mercadorias dos suhdi tos do dito Rei da Gram-Bretanha 
não serãg tom~dos para o uso d'El-Rei de Portugal a nã~ 
ser por pre\~O JUSto e corrente, para ser pago dentm fie doi s 
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ART XL 

Quod Subditi Serenissimi Regis Magnre Britanniro in 
Navibus suis omnes, bona, et merces cujuscunque generis 
fuerint etiam Arm11., annonam, aliave similia, e Portubus 
et Dominiis dicti Regis, aliisve Portubus et Dominiis qui
buscunque ( dumõdo imediate non sint exportatro e Portu
bus Portugalliro ejusve Ditionum) ad quoscunque Portus 
et Territoria Serenissimi Regis Castellro transvehenda libere 
exportabunt: Et Quod Serenissimus Rex Portugalliro, ejusve 
Subditi, dietas Naves, bona, aut personas Subditorum Re
gis Magnro Britannim per pignerationes, reprmsalias, aut ex 
alia quacunque Causa, non impedient, quominus ad Portus 
et Territoria dicti Regis Castellre tuto navigare, ibidemque 
Mercaturam et Commereium exercer~ possint: Et Quod Sub
diti Regum Magnre Britannire, et Portugallire, utrinque eo
dem Jure utentur si in pósterum contigerit alterutrum Re
gem cum alterius amico bellum gerere. Subditique Regis 
Magnro Britannire eadem libertate exportabunt omnia ge
nera mercium, etiam Arma, '<lnnonam, aliave similia in Re
gna et Ditiones Regis Portugallire, eademque pro arbítrio 
suo sine aliquo impedimento Serenissimi Regis Portugalliro, 
ejusve Ministrorum, in' foro publico aut privatim venum
dabunt. 

AH.'J', XII. 

Item Quod Conventio Tregure facta inter D. Michae
lem de Noronha Comitem de Linhares Proregem Gore, et 
Willielmum Methwold Prresidem Anglorum in lndia Orien
tali 20 Januarii 1635 stilo novo, inter Suhditos utriusque 
Regis in India Orientali, et in omnibus Ditionibus Serenis-. 
s1.mi Regis Portugallire, uftra Caput Bonre Spei continua
b~t~r et observabitur: Et per Commissarios a Regibus prre
d•ctis ~ominandos in India Orientali, de postulatis et pos
tulandts ~ubditorum et Vasallorum utriusque Regis, pro 
Commerc10 suo in India prredicta habendo infra trienniurn 
cognosce tur, ut cleinceps Pax ct Confroderatio perpetua in-
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mezes, excepto se se tiver convencionado entre os Contra
bentes algum outro prazo de pagamento. 

ART. XI. 

Que todos os subditos do Serenissimo Rei de Gram
Bretanha poderão livremente levar em seus Navios, bens e 
mercadorias de qualquer genero que sejam, me<:mo Armas, 
viveres, ou outras cousas simiJhantes, dos Porto:, e Domí
nios do dito Rei, ou de outros quaesquer Domínios e Por
tos, ( comtanto que não sejam exportados em direitura dos 
Portos de Portugal, ou de seus Domínios) para serem trans
portados para quaesquer portos e territorios do Serenissimo 
Rei de Castella; e que o Serenissimo Rei de Portugal, ou 
seus subditos, não impedirão por via de penhoras, represa
lias, ou de alguma outra causa, que os ditos Navios, bens 
ou pessoas dos subditos d'El-Rei da Gram-Bretanha, nave
guem com segurança para os portos e terrítorios do dito 
Rei de Castella, ·e al i possam exercer seu trafico e com
mercio; e que os subditos dos Reis da Gram-.Bretanha e 
de Portugal terão, de uma e outra parte, o mesmo direito, 
se depois acontecer que um ou outro dos ditos Reis faça 
guerra ao amigo do outro. E os subditos d'El-Rei da Gram
Bretanha exportarão com a mesma liberdade todo o ge
nero de mercadorias, mesmo armas, viveres, e outras quaes
quer cousas sim ilhantes, para os Reinos e Estados d'El-Rei 
de Portugal, e ahi os venderão como bem lhes pareça, em 
mercado publico, ou particularmente, sem impedimento al
gum do Sereoissimo Rei de Portugal, ou de seus .Ministros. 

ART. Xll . 

Item, que o Tratado de Tregoas feito entre D. Miguel 
de Noronha, Conde de Linhares, Vice-Rei de Goa (1) e Gui
lherme 1\Iethwold, Presidente dos Inglezes na lndia Orien
tal, a 20 de Janeiro de 1635, Esti lo Novo, ('2) será conti
nuado e observado entre os subditos de ambos os Reis na 
India Oriental, e em todos os Domínios do Serenjsgjmo Rei 
de Por.tuga.l, além do Cabo da Boa Esperança; e que os 
Commissanos que tem de ser nomeados pelos ditos Reis na 
India Oriental, tomarão dentro de tres annos, conhecimento 

( J) Da Inllia. (!t) Vid e es te documcnl'o a 1•ag. lO íl . 

1GfJ'2 
Janeiro 

2g 



1642 
Janeiro 

29 

94 REINADO DO SENHOH D. JOÃO l V. 

ter Subditos utriusque :B.egis per Reges prredictos confir
metur et stabiliatur. 

AllT. XIII. 

Et Qmu de Commercio frequentationeque Subditorum 
Regis Magnre Britannire in Oris et partibus Africre, lnsulre 
S.ti Thomre, aliisque Insulis hisce comprehensis nondum 
conveniri potuit, ex defectu Manclatorum a Serenissimo Rege . 
Portugallire Lega tis suis transmiss01;um: Ne ex hac disce
ptatione differatur prresens Tractatus Pacis, et Amicitire in
ter utrumque Regem, eorumque Subditos, utrinque Con~ 
c]usum est, Quod in Terris; locis, castris, portubus et Oris 
Africm Guinere, Binem &c. Insula S.ti Thomre, aliisque In
suhs hisce comprehensis, in quibus tempore Regum Cas
tellre sive hucusque Subditos Regis Magnre Britannire Mer
caturre causa habitasse, vel in possessione negocia, Com~ 
merciaque exercendi fuisse constiterit, nuHa alteratio sive 
immutatio erit, nullave molestia sive injuria lllis a Lusita
ri is ea de causa facienda est. Et si aliqua Ratio'ne in Oris, 
I osul~s, et Locis prmdictis aliqua Vectiga_lia a Subditis Re.
gis Magnm Britannim sint exigenda, non erunt maiora, aut 
graviora quàm qum ab aliis Nationibus curo Rege Lusita
nire fooderatis exigentur; Sub.ditique Uegis Lusitanire pro 
Navigatione et Commercio · ad Oras et ·Insulas prredictas, 

· extraneis Navibus indigentes poterunt libere pro arbítrio 
suo Naves Subditorum Regis Magnre Brltannire conducere. 
Et Quod per Commissarios et Legatos ab utroque Rege no
minand@s deinceps agetuT et tractabitur de negociatione, 
freqnentationeque adOras, Insulas, et loca prredicta, a Cõ~ 
missariis Regis Magnre Britannire pro Subd,itis Regis ·SUl 

postulata, ex fiducia antiqum Amicitire inter prreclecessores 
eorundem Regum, persuasis, Serenissimum :Regem Portu~ 
galllre ~ulli Nationi ampl'iora, Jura, Immunitates, et Pri
vilegia quàm Subdi,tis Regis Magnre Britannire concessurum 
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dos requerimentos que tem sido ou hajam de ser feitos pelos 
subditos e vassallos dos dois Reis, sobre o seu commercio 
na dita India, ~ fim de que por este meio uma Paz e Con
federação perpetua entre os suhditos de cada um Rei, seja 
estabelecida e confirmada. pelos ditos Reis. 

ART. XIII. 

E porque se não pôde ainda chegar a um accôrdo sobre 
o commercio e livre navegação dos suhditos d'El-Rei da 
Gram-Bretanha nas costas e partes de Africa, na Hha de 
S. Thomé, e nas outras Ilhas nellas comprehend:idas, em 
consequencia da falta de poderes nos que o Serenissimo Rei 
de Portugal enviou aos, seus Embaixadores: e para que por 
esta. controversia o presente Tratado de Paz e Amizade entre 
ambos os Reis, e seus subditos não seja differido, fica de 
ambas as partes ajustado, que nas Terras, lugares, castel
los, portos e costas de Africa, Guiné, Bine &c., na ilhá de 
S. Thomé, e nas outras ilha~ nellas comprehendidas, nas 
quaes conste que os subditos da Gram-Bretanha habitassem 
por causa Glo trafico de suas mercadorias, ou estivessem de 
posse de exercer seus negocias e commercio no tempo dos 
Reis de ({astella, ou até aqui, nenhuma alteração ou mu
dança haverá, nem se lhes fará nenhum prejuízo ou injuria 
da parte dos Portuguezes por tal motivo. E se por alguma 
rasão se exigirem quaesquer direitos nas Costas, ilhas, e 
lugares sobreditos aos subditos d'El-Rei da Gram-Bretanba, 
não serão maiores, e mars pezados que os que forem exi
gidos de outras Nações alliadas d'El-Rei de Pottugal; e se 
os subditos d'El-Rei de Portugal necessitàrem de navios es
trangeiros para a sua navegação e commercio para as ditas 
C0Sta·s e ilhas, poderão livremente, segundo SeU arbÍtrio, 
fretar os navios dos subditos d'El-Rei da Gram-Bretanha. 
E que pelos Commissarios e !Embaixadores que os dois Reis 
nomearem, se tratará de uma negociação sobre o commer
eio para as costas, ilhas, e lugares sobreditos, o que foi 
pedido pelos Commissarios d'El-Rei da Gram-Bretanha para 
os subditos de seu Rei, estando persuadidos pela confiança 
da antiga ami11ade que tem existido entre os predecessores 
dos mesmos Reis, que o Serenissimo Rei de Portucral não 
concederá a outra Nação mais amplos direitos, imr:;'unida-
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ART. X] V. 

Et cum Serenissimus Rex Portugalli re per Rescripturn 
suum Sigi llo suo munitum, dat. in Urbe Olisiponensi vi§e~ 
gesimo primo die Januarii Anno Nativitatis Domini Nostn 
1641 Iucolis Terra rum suhjectarum D< .. ninio Statuum Hol
landire &c. liberam facul.tatem concesserit, Omnia genera 
mercium invehendi exportandique, e l{egnis, Dominiis, et 
Territoriis suis Quod Subditi Regis Magnre Britannire ea
dem facultate in Regnis et Dominiis dicti Serenissimi Re
gis Portugallire, juxta prredicti Rescripti tenorum utlmtur, 
fruenturque. 

AllT. XV. 

Et Quod Mercatores Anglici , aliique Subditi Regis Ma
gore Britannire, in Pers(i)nis Domiciliis, Libris Rationum, et 
Rationibus, mercibus, bonisque su·is infra Ditiones, Sere.., 
nissimi Regis Portugallire, pari eademque frumltur Imuni
tate a Carceribus, arrestis, aut aliis molestiis quihuscunque, 
qure alii cuicunque Principi, Populoque curo Rege Lusita
njre fcederato concessa est, aut deinceps concedetur. 

AH1\ XVI. 

Et Quia de ~conductione Navium Subditorum Serenis
simi Regis Magnre Britannire per Lusitano~ pro Commer
cio et Navigatione sua in Brasilia!ll nondum conventum est, 
Utrinque placet Cõmissauios seu Legatos, a dictis Regibu~ 
infra duos annos constituendos et transmitten'dos, qui agend1 
et convenieodi de hoc Articulo potestatem habebunt. 

ARl' . XVII. 

Cum vere J.ura Cõmercii et Pacis infructuosa redden
tur, si Suhditis. Serenissimi Regis MagBre Britannire moles"' 
tia inferatur ex causa conscientire, dum eunt et redeunt ad 
Regna et Dominia Se~enissimi Regis. Portugallire, vel ibi 
ex causa Commercii, vel Negotii moram trahunt, Ideo ut 
Commercium sit tutum et securum, tam in terra quam in 

I 
I 
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des e privilegias, que os que conceder aos sub di tos d' El-Rci 
da Gram-Bretan]Ja. 

ART. XIV. 

E como o Si!reoissimo Rei de Portugal pela sua Pro
visão Regia sellada com seo sello, dada na Cidade de Lis
boa a 21 de Janeüo do Anuo do Nascimento de Nosso 
Senhor de 1641, (t ) concedesse livre faculdade aos habi
tantes das terras sujeitas ao dominio dos Estados de Hol
landa & para importar e exportar todo o genero de mer
cadoria de seus Reinos, Domínios e Territorios; por este 
motivo os subditos d'El-Rei ela Gram-Bretanha farão uso e 
g-ozarão da mesma faculdade nos Reinos e Domínios de 
dito Serenissimo Rei de Portugal, conforme o theor da
c~uella Provisão. 

AHT . XV. 

E que os Negociantes Inglezes, c os outros subditos 
d'El-Rei da Gram-Bretanba gozarao em suas pessoas, casas, 
livros de contas, e contas, mercadorias, e bens dentro dos 
Domínios do Serenissimo Rei de Portugal, da mesma im
munidade nas cadêas, sequestras, e quaesquer outras penas; 
qu~ a que tenha sido ou fôr concedida a outro qualquer 
Prmcipe, ou Povo, alliad·o d'El-Rci de Portugal. 

ART. XVI. 

E porque ainda nada se convencionou ácerca do freta
mento dos navios dos subditos do Serenissimo Rei da Gram
Bretanha por parte dos Portuguezes para o seo ·commercio 
e navegação do Brazil, apraz a ambas as Partes que sejam 
nomeados e mandad~s pelos .ditos Reis, dentro de dois an
nos, Commissarios ou Embaixadores, os quaes terão poder 
para trafar e concordar sobre este Artigo·. 

ART. XVII. 

Com~ porém os direitos do Commercio e da paz setor
nariam infructuosos, se aos subclitos do Serenissimo Rei da 
G~am-B:retanha se causasse incommodo por motivos de con
SCJeneia, em quanto forem e vierem dos Reinos e Domínios 

( 1) Vide e!de Jlocnmenln a pag. 115. 
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Mari, Serenissimus Rex Portue:a\lire curabit et pr6vi~ebit, 
- u · eten-

ne ex predicta causa conscientire molestentur, et mqm 
tur ubi Scandalum aliis non dederint: Et licet Sereoissirous sta
Rex Portugallire ao-noscat se non hahere potestatem 
tuendi et disponen<Íi de Fide et Religione, tamen pro arnore 
et" ~um~a benevol~ntia sua in _Serenissimum ~egem Magn1f, 
Bntanmre, et Natwnem Anghcanam, curablt quo~ ~ng 
cceterique ejusdem Regis .Subditi in praxi et exerctt!o Re: 
ligionis sure infra Reg11a, Dominia, et Territoria Regts Pr 
tugallire tanta utentur, fruenturque libertate, qua?~a a te: 
rius Principis aut Reipublicre cujuscunque Subdttts per 
mittetur. 

ARt. XVIII. f 
Si contingat post h'ac (Quod Deus avertat) controve

si.as, et dubia oriri inter prredictos Sereni.ssiroos Rege~! e~ 
quibus peri.culum esse possit Interruptionis Commercn, ~ 
l?terc~rsus. inter Sub~itos eorundem, Subditis u~i_nquend: 
st~gul1s u~nn~ue Regn_1s et Provinciis publica Monttto da ro 
erlt, et Btenmum a d1cta Monitione utrinque habebunt P . J[ll-
transportandis mercibus, et bonis suis milla molestta, 

d
. ' · terea 

pe tmento aut damno rebus aut personis utrinque 10 

inferendo. 

. ART. XIX. . vi.-
Et s1 durante hac Pace et Amicitia aliqmd contrad 1 ' n-

res et effectus earundem ·per terram mare, et aquas •· sso-
ces, per aliquos ipsorum Regum, hreredum, êt Succe aut 
rum Vasa~lo_s, a~t Subditos fuerit attentatum, _ac~~~s et 
gestum, mh11ommus hrec Pax et Amicitia in suts vtnb 
e~ectu p~rr~anebunt, et pro ipsis attentatis soiumro?~0 pu
mentur 1ps1 attentantes, et darnnificantes, et non aln. 

ART. XX. el1S 
Item Conclusum, et Concordatum est, Quod prresfo~ 

Pax et Confrederatio non derogabit Ligis et Confredera.
1 

_ 

nibus inter Serenissimum Regem Magnre Britannire, alto 
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do Serenissimo Rei de Portugal, ou ahi residirem por causa 
de seo commercio, e negocio; portanto, para que o com
:tnercio seja· certo e seguro, tanto em terra, como no mar, 
o Sere.nissimo Rei de Portugal cuidará e providenciará, 
a~m de que elles não sejam molestados e inquietados pelos 
d1tos motivos de consciencia, quando não derem escandalo 
aos outros. E posto que o Serenissimo Rei. de Portugal reco
nheça não ter poder para determinar e dispôr em objectos 
ele Fé e de Religião; comtudo, pelo seo amor e summa be
nevolencia para com o Serenissimo Rei da Gram-Bretanha, 
e para com a Nação Ingleza, cuidará em que os inglezes e 
outros subditos do dito Rei, tenham e gozem de tanta liber
dade na pratica e exercício da sua religião dentro dos Rei
nos, Domínios, e Territorios d'El-Rei de Portugal, quanta 
fôr permittida aos subditos de outro Príncipe ou Repub1ica 
qualquer. 

ART. XVJIT. 

. Se no futuro succeder (o que Deos não permitta) o ri ... 
gmarem-se controversias e duvidas entre os ditos Serenis
simos Reis, de que possa resultar perigo na interrupção do 
commercio, e communicação entre seus subditos, dar-se-há 
p_uhlico ayiso aos subditos de ambas as partes, em todos e 
cada um dos Reinos e Províncias de cada Rei, e depois de 
tal aviso terão ambas as partes dois annos para transportar 
suas mercadorias e bens, e nenhum estorvo, impedimento 
ou damno se lhes fará no entretanto, seja em seus effeitos 
ou pessoas. 

ART. XIX . 

E se• durante esta Jlaz e amizade alguma cousa fôr at
tentada, commettida, ou feita contra a força e effeito das 
mesmas, por terra, mar, e agoas doces, por alguns -vassal
los e sub ditos dos ditos Reis, seus herdeiros, e successores; 
nem por isso esta Paz e Amizade deixarão de permanecer 
em força e vigor, e por esses mesmos attentados serão uni
camente punidos os mesmos aggressores, e offensores, e ne-
nhum outro. · 

All.T. XX. 
Item conclue-se, e concorda-se que a presente Paz e 

Confederação não derogará das A1lianças e Confederações 
feitas e conti;ahitlas anteriormente entre o Serenissimo Rei 

-j; 
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que Reges, Príncipes, et Respublicas antehac faclis et cow 
t ractis, sed quocl dictre ligre et Confreclerat(ones ( non ob· 

.~tante hoc Traclatu Pacis) integrre serventur, et plenutn 
m posterum sortiantur effectum. 

ART. XXI 

.Denique Conclusum est, Quod dicti Serenissimi Reges 
Carolus Magnre Britannire Etc. Rex, et Johannes-Quartos 
PortugaHire &c. Rex, Omnia et Singula Capitula in pr1fr" 
senti Tractatu conventa et concordata, sincera et bona fide 
ohservabunt, et per suos Suhditos et incolas observari fa
cient, neque illis directe vel i nclirecte contravenient, Om· 
niaque et singula supradicta per literas utriusque Paten· 
tes manu Regia ct sigilli magni impressione munitas, et de· 
hita forma expeditas confirmabunt, et rata hahehunt, et 
cum primum se obtulerit occasio, tradent seu tradi facient 
bona fide realiter et cum effectu, similemque promissiooelll 
ele ohservandis Omnibus et Singulis prremissis in verbo Jte· 
gis fat ient, cum aller ab altero fuerit ad id requisit~s: ~u~ 
rabuntque prredicti Reges, prresentem Pacem et AmJct.ttan 
for~a consueta publicari, quam primum commode fie~1 po· 
ten t. 

Qure omnia suprascripta fuerunl a Nobis Commissarii.~ 
et Deputatis prredictis Regum nostrorum nornine con~lu~d 
et concordata et in eorum fidem manu propTia suhsw p~I
mus Londini vicesimo nono -die Januarii Anno Domini Mtl· 
lesimo Sexcentesimo Quadragesimo Secundo. Stilo noYO· 

Anluo ele Almada. 
F.co de And .ra Leitão. 

Arundel &' Surrey . 
.Toannes Comes Bristolire. 
'"· Say & Seale. 
F alldand. 
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da Gram-Bretanha, e outros Reis, Príncipes, c Uepublicas; 
mas que as ditas Alliaoças e Confederações (não obstante 
este. Tratado de Paz) serão conservadas integralmente, e 
sortirão pleno effeito no futuro. 

AUT. XXI. 

. Finalmente, fica aj~,~stado que os ditos Sereuissimos Reis, 
Carlos Rei da Gram-Bretauha &, e D. João Quarto Rei de 
Portugal &., observarão sinceramente e de boa fé todos e 
cada um dos capüulos convencionados e concordados uo 
presente Tratado, e os farão observar pe1os seus sub di tos e 
habitantes, e não obrarão cousa alguma contraria aos mes
mos directa ou indirectamente, e confirmarão e ratificarão 
todas e cada uma das cousas supraditas, por cartas Paten
tes, assignadas de Sua Real .1\'Ião, selladas com seus sellos 
grandes, e expedidas em devida forma; e logo que se offe
reça occasião, as entregarão ou farão entregar fiel, real, e 
efficazmente; .e se obrigam mutuamente por promessa, e 
por palavra de Rei, que observarão todas ·e cada uma das 
co usas .rromettidas sempre que para isso fôr um pelo outro 
requ~rldo. E os ditos Reis cuidarão em que a prezente Paz 
e Annzade seja publicada na forma acostumaria, e logo que 
convenientemente possa ser. 

As quaes cousas acima escritas foram concluidas.e con
cordadas em Nome de Nossos Reis, por Nós Commissarios 
e Deputados sobreditos, e em fé das mesmas assignamos 
de .nossa propria mão em Londres a vinte e nove de J~
nel_ro do Anno do Senhor, mil seiscentos e quarenta e dOis, 
espio novo. 

Antão d'Aimada. 
Francisco de Andrada Leitão. 

Arundel & SuJTey. 
João Conde de Brístol. 
W. Say & Sea!e. 
Falkland. 

1642 
Janeiro 

29 



1 G~'2 
Janeiro 

29 

( 

DOCUDlENTO . 

ASSENTO FEITO EDI GOA ,\ '20 DE JANEIRO DE 163l:i, ENTRE O VICE-R&f 

CONDE DE LINH,\RES, E GUILBEUlE ~lETHWOLD PRESIDENTE DA coJll· 
P ,\ N BJA DE J.l'iGLATERRJ. , l'lRA SE HAVERE~ DE GUAJIDAil AS pJZES 

CELEBRADAS EM lllADRID, E! l 11) DE NOVE~[BRO DE 1630 , ENTRE paR• 
T UGAIJ E A GRAlU DUET;\NHA . ("I ) 

( CO I•I AIJO DO LI\ 11 0 IJ E PAZES DO ESH.DO D,\ !~ DI A . ) 

Em Goa a vinte de Janeiro e anno de mil seiscentos trinta e 
sinco, estando o Excelentissimo Senhor Dom Miguel de Noronha, 
Conde de Jjnhates, do Conselho do Estado da Magestade de El~!Y 
Dom Phelipe, seu gentil-homem da Camara, Viso Rey e Cap1taO 
geral da India, e estando em sua presença o nobilíssimo Senhor 
Guilherme Mcthwohl Presidente da muy honorable companhia dos 
mercadores Ingleses nas partes da India oriental por comissão _do 
Serenissimo Carlos Rey de Gram Bretanha c~m poder, jurisdiçao, 
e alçada sobre a dita nasção tbe morte inclusive ; e por se haver 
proposto por parte do nobilissimo Senhor GuHberme Metbwold 3 

sua Excelencia por meyo dos Reverendos Padres Provinciaes d_a 
companhia Antonio de Andrade, e Alvaro Tavares as grandes yU
lidades ·e authoridades que se Seguirião a dous Monarchas tallla
nhos como erãó ElRcy de Esp<,~nha e Inglaterra de haver nest~s 
partes orientacs, não só cisção mas vnião de armas contra os fJll• 
migos comuns com que os Vassalos de ambas as coroas acrecent!
rião bens e os Reis credito e havendo visto Sua Excelencia esta taO 
justa proposta considerandoa e maudandoa ver pello seu conselhO 
muitas uezes; resolveo que se aceitasse a tal proposta assim da ma
neira que está capitulado pellas Magestades dos Reis de Espanha, 
c Inglaterra, em Madrid a quinze de Novembro de mil seiscentos 
e trinta sem acrecentar nem deminuir, nem dar sentido.. a nenhu1113 

causa que não seja a forma das mesmas pazes. Porem estas se en
tenderão Tregoas e cessão de armas em -quanto os Serenissimos }l.eys 
de Espanha e Inglaterra não declararem hum ao outro, c outro ao 
outro que não estão por ellas, e inda então durarão seis mezes d~ 
pois de chegar a noticia do Viso Rey da lndia, e Presidente Ingles 
no mesmo Estado da India, para que os mercadores tenbão temP0 

de rethar e recolher suas fazendas; de que se mandou fazer es te 
assento por mim A.mbrozio de Freitas da Garoara Secretario do :Es
tado em que.. se assignou S. Ex . •, e por testemunha o seu conselhO 

( ! ) Vi de es lc docum ento a pa_g . 10 3. 
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do Estado, e o dito nobilíssimo Senhor Guilherme ~Iethwold Pre
sidente da muy honorable companhia dos Ingleses com os seus con
selheiros, Ricardo cupar Nathauiel Monteny Malachiaz Marlin.; 
Thomas Turner, e o Secretario Benjanüm Rabison; E esta escre
lura de que se fazem duas copias levárá huma o dito Senhor Pre
sidente, e outra ficará na Secretaria deste Estado, e se ajuntará ao 
liuro das capitulaçoens das pazes referidas aonde tambem se ajun
tão os poderes que os Serenissimos Reys de Espanha e Inglaterra 
derão aos ditos Sentwres. Ambrozio de Freitas da Camara o. fezes
crever. 

Esta capitulação de tregoa foi jurada ~m hum Missal aos San
tos Evangelios por S. :Ex . •, e presentes os Senhores Ingleses de se 
guardar fielmente nas maõns do Rd. • Bispo de Hierapolis Dom João 
da Rocha em Goa a 20 de Janeiro de 1635. Ambrozio de Freitas 
dn Camara. 

DOCU11ENTO. 

C.lPIT\' LAÇÕES D,\. P.\Z FEITA ENTRE EL REY NOSSO SENHOll, & O SERE

NISSD!IO REY D,\. GRAM BRETANHA, AS QUAES SE CONCLUYUAM PELOS 

DIPUTADOS, QUE NELLAS SE DIZ EM M.mRID ,\. ·Uj. DE NOUEniBRO DE 

1630. 

(00 DOCOliENTO IJIPIIES ·o EM LI;UOA, POli ANTO NIO ALVARE"L, Ai\M 1633. ) 

Seia notorio, e manifesto a todos, & a cada hum que depois 
das largas, & sangrentas guerras, que antiguamente os Reynos de 
Espanha, & Inglaterra tiucram entresi: hauendo finalmente pella 
itnmensa prouidencia daquelle summo Deos que he autor da paz 
sido chamado a sucessão da Coroa de luglaterra o Serenissimo 
Jacobo Rey de Escocia, entre que, & os Reys de Espanha sempre 
ouue vnião de segura, & sincera paz & tratandosse com o fauor da 
mesma suprema Deidade de assentar tãbe cõ o Reyno de Inglaterra 
a mesma firme paz, & concordia se concluyo felixmente aos vinte 
oito de Agosto do anno de mil seiscentos, & quatro, & pouco de
pois foy firmada, & mandada publicar pellos Serenissimos Dom 
Phelippe Terceiro Rey das Espanhas, & pello ditto Jacobo Rey de 
Inglaterra, & obseruada assim mesma sancta ygual, & proueito
samente por largo transcurso de annos interuindo entrambos Reys 
recíprocos officios de amizades, & prendas de fraterno amor & be
neuolencia, & ainP-a que a mudanca, & alteracam da·s co~sas & 
tempos, & aq~ella dura, &. cruel p~ofia com qÚe o enemigo do' li
nage humano mcansauelmente procura offendelo , & outros varios 
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sucessos, &. accidentes a que pclla mayor parte os Impeóos, .& 
lleynos mais poderosos estam sujeitos deram occasião a alguas dlf
Jerenças, & discordias qu e depois prorromperão em aberta guerra, 
& comüs hostilidades de ambas partes, aquelle Dcos·todo poder~s~ 
em cujas mãos estão os cot•a~tões dos Príncipes de nenhüa mane~r.J 
permitio que o·s Serenissimos Dom Philipe quarto Rey Cathohcn 
das Espanhas , & Carlos Rey de Gram Bretanha esqueceSsem a a!l
tigua ami:wde com que estas duas Coroas ategora l1auião estad.o 
vnidas como com hum lirmiss imo, & estrei to Ja zo nem o infa!l
~auel cuidado com que seus Reais progenitores procurarão escusar 
o derramamento de sangue Christam, & fHzer bem auenturad05 

seus Pouos com a tranquilidadc da sancla paz: do qual baucndo 
prceedi do com ambos Reys os amigaueis officios feitos em nome de 
Carlos Emanuel Duque de saboya por Dom Alexandra Cesar Scal~ 
Abade de Estafarda, Susa , & Mulegio de seu Conselho Secreto, & 
seu Embaxador, & por 01.1tros ministros q concor rerão ·ao mes~10 

fim se siguio· que a praticada paz que pouco antes se ha uia mouJdO 
nam só fo.sse recebida com boa vontade, & animo senam que ta Jll
bem se euuiassem Embaixadores de ambas partes para que traías
sem de asscn tala, & establcccla, a sa ber, o Screnissimo Rey ca
tholico das Espanhas inuiou a Inglaterra a Dom Carlos Coloma ~o 
seu conselh o de Estado, & Gouernador do Cas tello, & tcrritor to 
de Cambray, & pello SerenissimÓ Rey da Gram Bretanha se ínuioll 
assi mesmo ~~ Corte de ·Espanha a Dom Franci sco Cottiguton ca ua
leiro Baroneto de seu Conselho de Estado, & Chancelcr em [ngl:t
lerra do Rea l Patrimonio com que manifesta, &. conhecida à pia
dosa inteção , & inclina ção de ambos Reys à paz tão natural, & 
propria de sua Real generosidade, & magnanimidade se dCil prill
cipio em Madr id ao dito tratado para o qual foram deputados, & 
nomeados es'pccialmenle por parte do Sercnissimo ·Rey CatboliC0 

das Espanbas Dom Gaspar de Guzmão Conde de Oliuares, Duq~e 
ele Sanlucar a mayor se u Sumilher de Corps, e Caualerizo :Mof 
Gram Cbanceler das Indias, &c. 

Dom Jnhigo Ve lez de Gueuar Conde de Oiíalc ,,Dom Pedro de 
Zuniga Marques de Flores -de Auila , todos do Conselho de estado 
do dito Serenissimo Rey em virtude do p oder, & comissam do teor 
seguinte. 

Dom Phelippe por graça de Deos Rey das Espanhas das duas 
Ceci! ias., de Ierusalem, das Indias, &c. Archiduque de Austria Du
que de Borgonha, de .M iJam, &c. Conde ele Asp urg, & de Tiro!, 
&e. Hauendo entend ido que Ca-rlos ~lcy da Gram Bretanha nosso 
Trmão caríssimo pella inleruenção de alguns Príncipes se inclinaua 
com \'eras a renouar, & res taura r aquella paz, & anligua amizade 
que entre os Serenissimos Príncipes Dom Phelippe Terceiro de Fe
lice rnemoria nosso bom Pay, e Jacobo Rey de Inglaterra nosso Ir
mão ca rí ssimo ja difunclo durou largo tempo felizmente ate q~c 
sucederão algüas intcmpcstiuas interrupções, nosotros tambcm naG 
refusamos de mostrar_ a inclin açam que lemos à paz hauendo .d~ 
ser agradall(• l a Deos, &. ele vtilidade ao bem co mum da Rep ubl•cn 
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Chrislaã, & assim desde que inlcruio o comum consentimento de 
entre ambos de inuiar Embaxaclores, de hüa & outra parte pro
curamos que logo se pusesse em exccuçam pelo bem comum de 
nossos subdi tos, e assistindo ao presente por Embaxador extram:
dinario junto de nossa pessoa cõ particular gosto nosso D: Fran
cisco Cottignton do Cõselbo de estado del Rei Carlos pot· seu mã
dado, e cõ plena a utori dade para tratar, & assêtar a paz bauemos 
resoluto nom ear, & eleger tambe nossos Comissarios, & Deputados 
com quem possa fazer, & concluir o tratado della, & aS'sim con
fiand o muito da prudencia fidelidade industria, destreza, & zelo 
de Dom Gaspar de Guzmão Conde de oliuaJ·es, Duque de Samlucar 
a mayor, nosso Sumilber de Corps, & Caualerizo 1\Ior Gram Cban
celer das Indias, &c. De Dom Inigo Velez de Gueuara, Conde de 
Onbate, &c . 

E de Dom Pedro de Zuniga Marquez de l?Jorcs, de Auila, &c. 
Todos de nosso Conselho de estado hauemos tido por bem ele

gelos, & nomcalos por nossos Comissarios para o presente tratado 
de paz como pello teor destas letras os nomeamos, & declaramos 
por tais nossos comissa rios, & Deputados daudolhes plena authori
dade faculdade, & poder geral, & especial para que com o dito 
DQm l<'rancisco Cottignton em nom e ~seu Rey possão fazer, tra
tar, concertar, & concluyr todas, & quaesquer cousas que parece
rem conuenietes, & necessarias para reintegrar, restituir, e esta
blecer a paz, e amizade entre nos e o dito Rey da Gram Bretanha, 
& para q em nosso Real nome fação, tratem, concertem, acabem, 
& concluam todas as ditas cousa~, & cada bila dellas, & assim con
cluydas, & assentadas possão juntamente com o dito Embaxador, 
Comissario, & Deputado de! Rcy da Gram Bmtauha, ordena r , fir
~ar, & despachar as capitulações, instrumentos, & escrituras do 
dito tratado, & prometer assim mesmo debaxo de boa fee, & em 
nossa Real palaura que baueremos, & te romos por agradau eis, fir
mes, & seguras todas as ditas co usas, & as gua rdaremos por nossa 
parte firme, & inteiramente. Dada em Madrid a trinta de Abril 
anuo elo Senhor de mil seiscentos & trinta. · 

PHELIPPE . 

Anibres de Rozas. 

E por parte do Sercnissimo Rey da Grã Bretanha foy Deputa
do, & nomeado para o dito trato Dom Francisco Cottignton seu 
Embaxador em Yirtude do poder especial & comissam despachada 
no Paço de Vuestmunster, a YÍntç de Outuhrll do anno de Cbristo 
de mil seiscentos & vinte noue, que palaura, por palaura he como 
se segue . . 

Carlos pella graça d.e Deos Rey da Grã Bretanha, de Francia 
& Hibernia, Defensor da Fe, &c. A Lodos os que a presente vire~ 
Saude_. Hauendo durado felixmcntc firme por muitos annos a paz, 
& amizade entre nosso bom Pay el Rey Iacobo de boa memoria 
& entre os Screnissimos Principes el Rey Pbelippe Terceiro, j ~ 
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defunto, & nosso caríssimo Irmão Pbelippe Quarto, que ao pre
sente he Rey das Espanhas, ate que sucederão, & sobreuieram al
güas intempestiuas interrupções, se bem para quietar estas dissen
ções, & dilfcrenças, & restituir a antigua amizade reciprocamente 
alguns Príncipes se ham interposto entre nos.otros , & affirmand': 
nos que o ditto Rey de Espanha, nosso Irmão caríssimo se incll
naua com veras a paz, & que nenhuma cousa faltaua -ja parares-
tituila, & establecela com justas condições senão que se inuiassem 
Embaxadores, & ministros de ambas partes com bastantes pode
res, & autoridade para isto nosotros pois cujo animo nunca foy 
aJheo da paz antes bem hauemos desejado establecer, & affirroar 
a amizade antigua com mais firme, & estreito vinculo que antes SB 

fosse possi 1rel nam duuidando que este negocio podia ter o pros-
pero & desejado fim para o bem publico, saude, & beneficio de 
nossos amigos, & confederados, & para comum vtilidade nossa, & 
dos Reynos de ambos quisemos mostramos promptos, despostos .a 
promouer, & adiantar hi"ía cousa de tanta importãcia, sabey poiS 
que_ tendo muyta confiança da prudencia fidelidade, & industria do 
nobre varão fiel , & muy amado nosso Francisco Cottignton Cau~
Ieiro Baroneto do nosso Cõcelho, e Canciler de nosso Real patn
monio lhe hauemos feito, constituido, ordenado, & deputado coiD0 

pellas presentes o fazemos, constituymos, ordenamos, & deputamos 
por nosso·yerdadeiro, & indubitauel Comissario, Legado, diputa
do, & procurador para este negocio, & lhe damos, & concederoos 
plena faculdade, & authoridade, & poder especial, & gener:al jun~ 
tamente para que em nosso nome communique, trate, concerte, &. 
conclua com o dito Serenissimo Rey de Espanha nosso caríssimO 
Irmão por meyo de seus Procuradores, Diputados, & Nuncios que 
para isso tenhão bastante poder, e authoridade todas, & quaesquer 
cousas q possão ser de importãcia, & effeito para fazer, & assentar · 
hüa firme paz, & amizade entre nosotros, & nossas Coroas paren
tes e amigos, & confederados com o dito Serenissimo Rey de E~ 
p_anha nosso caríssimo Irmão, & para que sobre isso faça as capl~ 
tulações, escrituras, & instrumentos necessarios, & os peça, & re
ceba da outra parte, & finalmente para que faça, & despache tudo 
aquillo q para as COJ!Sas sobreditas, ou acerca .dellas for conue
niete, & necessario prometendo em boa fee, & debaxo de nossa 
palaura Real que teremos po-r agradauel firme, & seguro tudo 
aquilo que em rezão das ditas co usas, ou qualquer dellas se tratar, 
fizer, & concluyr entre o dito nosso caríssimo Irmão el Rey de Bs~ 
panba, & seus Procuradores, Nuncios, & Deputados & o dito Fran~ 
cisco Cottignton nosso Comissario, & Deputado, & @ cumpriremos 
de nossa parte em testimunho do qual fizemos por o grão seUó de 
nosso Reyno de Inglaterra nas presentes firmadas de nossa Real 
mão. Dadas no nosso· Paco de Vvestmunster, a vinte _de Outubro 
no anno de Christo de mil seiscentos, & vinte noue, & de nossO 
tteynado o quinto , 

CA.H LOS REY . 
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Os quues ~itos comissarios , c Diputados de ambos Reys aucn
dosse ajuntado alguas ''ezes, & precedido diligente, & cuidadosa 
conferem:ia, & exame como em cousa tão importante com madura 
~eliberação, & conselho fauorecendo Deos os justos, & piadosos 
mtêtos para rqayor gloria sua, beneficio da Christandade, vtílidac-
de, .& quietação dos subd itos de ambos Reys concertaram, & esta-
bleceram os segu intes artigos de paz que ha de durar perpetua-
mente. 

16~2 
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Primeiramente se ha cortclnido, establecido, & acordado se es- 1 
tablece, acorda, & conc1uye que de oje adiante aja boa sincera ver- Pa z perpetua. 
dadeira, firme, & perfeita amizade confederação, & paz que aja 
de durar perpetuamente a qual seguarde inuiolauel entre o Sere-
nissimo Rey de Espanha, & o Serenissimo Rey da Gram Breta-
nha , & seus herdeiros , & sucessores, & quaesquer seus Reynos pa-
trias Senhorios, terras, pouos, homens, achega dos, e subditos, _assi 
presentes como por vir de qualquer cõdição, grao, e dignidade íj 
sejão assi por terra, como por mar, & aguas doces de maneira, que 
os ditos vassa llos subditos se fauoreção, & ajudem reciprocamente 
& com honesta afeição se ajão de comunicar, e tratar entresi . 

Que cesse no vindouro toda hostilidade, & .enemizade borran- 2_ 
do, & esquecendo todas as offensas, injurias, & .danos qu.e durãte EJ.g~~~~:~~-Q 
a _guerra qualquer das partes em qualquer mane1ra ouuerem r"ce- -
h1dq de tal sorte que em nenhum tempo adiante possão preteder 
huns dos outros cousa algiía por occasião de quaesquer danos of-
fensas, prezas, ou despojos senão que fiquem em perpetuo esque-
cuncnto, & se tenhão por não subcedidas antes deste dia, & por 
extinguida toda acção saluo, & fora das prezas feitas dentro do 
Canal por espaço de quinze dias cumpridos, & no districto, & con-
t?rno do dito Canal, & Ilhas por espaço de tres meses, & fora da 
linha por espaço de noue me~es assi mesmo cumpridos do dia da 
publicação da paz, ou logo que dentro dos dit-os limites, ou luga-
res se fizer notaria, sufficientemente por declarações, ou patentes, 
autenticas, que se ham de mostrar respectivamente de parte a parte, 
porque estas prezas se aueram de restituir pro rata, & se absteram 
no vindo]lro de todo genero de roubo prizão otfensa, & despojo em 
~uaesquer Reinos Senhoriõs, lugares, & d~strictos de ambos onde 
quer que estejão si'tuados assi em terra como em mar, & agoas do-
ces nem consentiram que por seus vassallos habitãtes, ou subditos 
se .cometa cousa algüa das sobreditas, & todo genero de preza, des-
pojo prizão, ou dano que de alli em diante se fizer o farão resti-
tuir. · 

~ Item, que nenhum dos ditos Serenissimos Reys nem seus her- 3 
deiros· por si nem por quaisquer outros farão, tratarão fauorece- Não intent~rã.o 
- · t 1 I' - ' nemconsenttrao ra, ou m entaram em qua quer ugar SeJa .~m terra, ou em mar, hum contra 0 

portos, ou agoas doces, por qualquer occas1ao, ou causa cousa ne- outro . 
nhuma hum contra outro nem contra seus Reynos, nem Senhorios 
tlel)l consentirão, nem assentaram nenbüa guerra conselho assen~ 
tado, ou tratarlo que se fiz er ou p.LLder fazer em perjnyzio rle hum, 
ou de out ro., ~ 
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164.2 Item, que nenhüa das partes dará, 11em consentirà, que }>OE ne-
Janciro ·nhum de seus Yassallos, subditos , moradores de seus Reynos se ele 

29 ajudá, fauor, ou conselho directa , nem indirectamente, tãto por 
,. mar, como por terrá, & agoas doces, nem subminislrarà, nem con-

Nam rla-~áajwla"cntirà, que se subministrem }>c I los ditos seus_ va.ssallos ~ubd!Lo~, 
nem Conselho & moradores de seus Reynos, soldados mantimentos, dmhe~ro~ • 
. il-i1·ectc nem instrumentos belicos, monições, ou qualquer outra ajuda, & so
~nctcrecle h1~m corro para fomentar a guerra <Los cncmigof, & rebeldes de qual-
contra Old? o . - . me-

nem consentirá quer das partes de qualquer gcnero que sepo ass1 aos que a co 
q-ue se de. terem os ReynQs patrias, & domínios como aos que se apartarem 

da obediencia, & Senhorio do outro. 
5 . Uenunciarão de mais disto os ditos B.eis como polo teor da pre-

?~e 1·en~ncw- sente cada hum delles reuuncia quaesqller ligas confederações, ca
, ao §!' ' emm- . 1 - & . 11 ' . f . 1 . . jzo cia.m outras p1tu açoes, mte 1genqas Citas em qua quer manctra em perJU 
quaisquer ligas de· hü ou de outro que i•cpugiurem, ou possão repugna•· a presente 
C~pitu_laçõi~ §f paz, & concordia, &- todas, & q uaesquer das co usas que nclla se 
tnltlhf!encws & . . 1 . - & d 1 . . . d h- mo-querclm[Jnlt!'emcontem, cassatam annu a1am , ec a1a1am pot enen u . · 
a esta 11az. melo, e efeito as ditas ligas ceada hüa dellas emquãto ao sobredt~O· 

_ 6 Item se tem conuindo, & concertado, que os mesmos Serents-
Qu~ Mo 8.8 pcr-simos Reys procurem que seus subditos se abstenhão de topa ~ 
1mtam p1rate- f' • . & . . .· & . . . · - & ·t ass• nas ?f se re1w- orça, ITIJUIJa, reuoqu em quaJsqueJ comJssoes, cai as 

guem as Camis-de represarias ou de mm:ca como as que contiuerem faculdade de 
sõcs ~·cartas roubar de qualquer genero, ou condicão que sejão em perjuyzo do 

~-~~Li7-~-~-~!11a:,_a outro_ Rey, ou de seus_subditos dadas,~& concedidas a seus pr.oprios 
subd1tos, ou aos habitantes estrangeiros, & as declarem , por ne
nhüas, & de nenhum valor, & quaesqucr q contrauierem sejão 
castigados, & demais da pena criminal imposta os obriguem a que 
restituão os danos que ouuerem feito aos subditos damnilicados que 
o pedirem. 

7 Item se ha concertado, & cstablecido, & se concerta, & esta-
Come?"cio ~ivrc hlece q entre o dito Serenissimo Rey de Espana, e o dilo Serenis-

aos subd·!tos . . I' d I l l b · - & bd · d is-de lu"ma 4- stmo ~ey e ng aterra os yassa os a ttates, su ttos e qua 
outra pa1·te. quer delles assi por terra como por mar, e agoas· doces em t_gdos, 

e quaisquer dos Reynos, e Senorios Ilhas, e outras terras cidades, 
Yillas , & lugares portos & districtos dos ditos Reynos , & SenhO
rios seja, & deua ser liure o comercio nos que o foy antes da guerra 
entre Dom Philip}>e segundo Rey das Espanhas, & Izabel Raynha 
de Inglaterra, da mesma sorte q se assentou, & estableceo no tra
tado da paz do anuo de mi[ seiscentos, & quatro, artigo nono con~ 
forme, & se.gundo o vso, & obseruancia das antiguas confedera
ções, & tratados feitos antes .do dito tempo de maneira que seJ]l 
saluo conducto, nem outra licença geral, ou particular assi por 
terra como por mar1 & agoas doces, os ~ubditos, & vassallos. de 
hum, & ouko Rey possão, & lhes seja pCI:rmetido tudo ·o sobredito, 
e chegar entrar, & nauegar, as cidades, lugares, JJOrtos, ribeiras, 
bahias, &_ districtos de qualquer de_lles, & aportar em quaisquer 
portos em que antes do dito. tempo ouue comercio reciproco, &., 
cõforme, & següdo o yso, e obseruãcia das ditas antiguas cõfede
raçõis , e tratados cõduzir, meter, mercãcias cõ carros, caualos, 

( 
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fard eis, nauios, assi carregados como para carregar, cõprar yender 
nelles quãto quisere, & tomar o mãti.meto, & de mais causas nc
cessarias para seu sustento, & viage a preços justos atender ao ad e
reço reparo de seus nauios, & carros proprios alquilados, ou em-
prestados , & partir dos ditos portos com seus bens, mercancias, & 
quaesquer cousas auendo pagado segundo os estatutos dos lugares 
somente os direitos, & ta)las que ao presente esli!lerem empostos, 
& com a mesma liberdade possam partirse, & sabir para suas pro-

1 GH 
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prias terras, ,ou as alheas como quisserem sem impedímen!o al gum. 
. Item, se ba concertado juntamente, & establecido, que seja li- 8 . 

Cllo chegar estar & tornar aos portos dos ditos Serenissimos Revs Que os 11autos 
com 1-b' - , . d • de lmma, 1\" . a mesma 1 erdade na o so com naUJos para o rso o comer- outra parte 
CIO, & condução das mercadorias, porem tambem cõ outros nauios possão entra1· 
seus armados, & aparelhados para reprimir o impetu dos enemi- 1\" sayr nos_ 
go h · f d d po,-tos con q s ora seJa chegando orçados de tormenta ou c sua \'Onta e sendo de guerm 
para repararse, ou comprar bastimentos com tal que se chegarem 11ào etTJCederão 
voluntariamente não excedão o ntLmero de seis ou oito nauios,-ncm o numero de 
se detenhão nos portos nem junto delJes mais tempo do que ouue- seis,_ ou oito 

. ' . sem ltcenca de l 
r~m mister para repararsc, & aprestar as dema1s cousas necessa- Rl'iy.· 
nas, porque de nenhüa maneira sejão de impedimento ao passo, 
& comercio Jiure das demais nações amigas . Porem quando se tra-
t~r de mayor numero de na os armadas entonces não lhes scrà li-
Cito entrar senão for hauendo dado conta a el Rey & com li cença 
sua, & com tal que nos ditos portos não fação nenhüa hostilidade 
em prejuyzo dos mesmos Reys senão que como amigos, & confc
dcrarlos, estcjão quieta, & pacificamente. 

Tendossc sempre atenção a que debaxo de cor, & pretexto de Que dehaxo de · 
c~mercio não se de pellos subditos_ vassallos, ou mer~ado rcs dos lo:~~~~ ~~o 
dllos Reynos socorro alg"u m de basllmentos, armas, oumstrumen- se rle aos ene
tos militares, ou quaJquer outro genero de fa uo r on socorro belico 1nigos de hmn 
em proueito, & beneficio dos enemi gos de hum, & outro Rey, & n~m _out·ro 
q~ue 1 · · · · d · pnnctpe ne. qua quer que Isto mtentar seJa castiga o com pennas aspens- nh1JJI1la ajuda 
Stmas como o sam os sediciosos, & quebrantadores de fee, e paz. ou socorro. 

E que os subditos de hum no territorio do outro nam sejão peor Que os su~dilos 
tratados que os mesmos naturaes na yenda & contratacão de suas que acudzrem 

. _ ' · a contratar sc-
ID~rca dunas tanto por reza o do preço como ~m outra q_u~lqu e~ ma- jam tratados 
ne1ra serram q seja ygual conforme no sobredito a condiçao ass1 dos clima osm~smos 
forasteiros como dos naburaes, nam ol!stante quaesqu er esta tutos, naturats. 
ou costumes, em contrario. 

Item se ha concertado; & cstablecido, & se concerta , & esta- 9 
hlece que o Serenissimo Rey de Inglaterra pr·ohibirà, & por edito Que os subditos 
P bl . d . d f d del Rey de 111-u 1co, que se ha de pr~mulgar logo epo1s e or~a os os pre-. glater·ra 11am 
sentes capitulos defendera que nenhum de seus subdJtos morado- leuara·n~ nem 
res , ou va:ssallos l eue, ou transfira em qua lquer maneira directe, passaram em 
nem indirecte em seu proprio nome, ou 'no alheo nenhum nauio se ~ twme 

, tHLUt OS, ne1n 
I . .n outro baxcl, nem de, ou empreste a outro seu nome para trans- mercaduria.< 
fi rir, ou trãsportar algüs nauios mercadorias manifacluras, ou qual- das Ilhas a Es
quer Olltra cousa de O! anda, & Zclanda a Espanha, nem aos de panha nem aos 

· R & h · d S · · R oull'Os Rey?los· ma1s eynos, sen or1os o mesmo eremss1mo ey de Espanha , 
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·16~2 nem leue nenhum mercador de Olanda, nem Zelanda em seus 
Janeiro nauios as ditas partes sob pena da indignição del Rey, & outra: 

29 
penas establecidas cõtra os menos preceadores dos mãdatos Reats, & 

d~sta Coroa a este etfeito para mayor cautela porque não se sigão fraudes pella 
nem lc 1•baran~ semelhança das mercadurias pello p.resentc capitulo se assenta, & 

e1n seus axets ~ . · & H'b · q- se 
11enhum merca- preuem q as merçadunas de Inglaterra, Escoc1a 1 ern1a, . 

c!o1· Olanc!cz . ouuerem de leuar, ou transfirir aos Reynos, & Senhorios d~ dttO 
Rey de Espanha vam signaladas com o registro, & sello da ctd~~c 
de donde se tirarem; · & as registradas, & signaladas assim s~F0 

tidas por Inglesas, Escocesas , & Irlandesas sem duuida nem d.dn
culdade algua, & se aprouem 1·espectiuamente segundo seu s1n~ l 
reseruando aprouado fraude sel'Jl retardar por entonces nem iropi
dir o curso das mercadurias, & aquellas que não ouuerem sido re
gistradas, nê selladas cayão em cõfiscação & sejão· ("como se dizt de 
boa preza, & da mesma sorte todos os Olandeses, & Zelande5, q se 
achare nos ditos nauios possão ser prezos, & embargados. 

10 Item se ha conuinido em que as mercãcias de Inglaterra, Es-
. Du~ as mc!·ca- cocia e Irlanda possão desde os mesmos Reynos vir liuremente a 
i:l·unas elos Re11- ' · · S · · ReY nos del Rey de Espanha & aos demais Reynos, & Senbonos do eremsstmo 

J'll.glalerl'a se de Espanha pagando somente os dacios, & dereitos acostumadoS· 
Jl~ssão tra11~(i- Item se ha concertado assi mesmo que as mer~adurias, que 05 

n r ~os f e Es- mercadores Ingreses, Escoceses, &. Irlandeses comprare em Espa
nie~~;~c:~~-~-nba , ou em outros Reynos, &. domínios do Serenissimo Rey deEs~ 

cc11tar nouos panha, & as tirarem em suas proprias lll!OS, ou alquiladas ou elll' 
dacios . .N.em di-prestadas para seu vso exceptuãdo porem como està dito, as na os 

rctlos _ . & 
11 · de Olandescs, & Zelandeses, nao se acrecentem nouos dacJOS, 

Que 0 que su.b- direitos com tal que as dittas mercadurias as conduzão, & leuclll 
ditos del Rey aos Reynos do dito Serenissimo Rey de Inglaterra, ou aos lJDrtos 
ele. [1tglate1·ra das Prouincias obedientes dos estados de Flandes, & para êj_ não s·e 
ttrarem elos . d. d · ] L 1 es 

Reynos de Es- s1gua engano nem as 1ttas merca unas se . euem a outros ugar ' 
panha não o &. Reynos nem se transfirão em especie a OI anda, & Zelanda se b.a 

le1wrã as Ilhas concluído que os ditos me~cador·es ao •tempo que ca rreO'a rem os 
senam a partes • E · 0 d ·to permetidas « namos em spanha, ou em outros Reynos, & Senhonos do t . 
se obrigarão a Serenissimo Rey de Espanha se obrigarão ante a justiça do 1ugat 
isso sob p~?La de donde tirarem as ditas' mercadurias a q em caso que a} leuelll 

ele pagar trwta a outras Prouíncias que não sejão as arriba ditaq pagarão ao SeFe: 
por cento. . . R d E h h d' · d . & ssJ msstmo ey e span a um tre1to e tnnta por cento, a 

mesmo a que dentro .de do:.re meses presenlarão certificação tirada 
dos magistrados dos lugares de hauer descarregado as ditas merca~ 
durias no,s ditos Reynos de Inglaterra, ou nas Prouincias obedien~ 
tes dos estados de Flandes, &. presentado a dita certificação seres
tituirão aos que a trouxerem as obrigações que antes se ouuerelll 
feito. 

i2 Que o Serenissimo Rey de Inglaterra logo que se aja firmado 3 

I
Quleteérl Rey de presente concordia prohibirà q nenhum tire mercadurias de "'~~ 
ng a ra pro- ~ . R d S . . h ·a hibira que ne- pana, ou dos dema~s eynos o• eremss1mo Rey de Espan a , 
nh'IIAll de seus as leuar a outros senão aos do Serenissimo Rey de Inglaterra, oll 

subc!itostire aos ditos portos das Prouincias obedietes de Flandes sobpena de 
me?'caduna.l de cõfiscação de todas as dittas mcrcadnrias aplicadas ao Fisco elo dito 

( 
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Serenissimo Rey de Inglaterra dada atnetade dellas, ou de seu va
lor ao denunciador, & tirado primeiro o dereito de trinta por cento 
que se ha de pagar aos ministros Diputados do Serenissimo Rcy de 
Espanha dãd·o fee as proilas legitimas recebidas em Espanha as Espanha pard 
quaes se ande inuiar a Inglaterra em autentica forma. as leuar a ou-

Declarãdo que a dita p-r;ohibição de leuar mercadurias destes t~:;:mR{g;~~:e
Reynos a outros q os de Inglaterra , &. Prouincias obedientes de seus ou aos es
Flandes de nenhüa maneira comprehede aquelles Reynos, &. do- ·tad,qs obedie1l
m!nios que cotn Espanha tiuerem comercio liure, porque a estes tes de Flãdes. 
ta1s poderão os vassallos do Serenissimo Rey de Inglaterra leuar 
as mercadurias qestes Reynos de Espanha com as cõdições, & cau-
telas referidas ficando em sua força, &. "igor as pennas impostas 
contra os transgressores nos capítulos precedêtes. 

Item que netlbum magistrado das vi lla s, ou Cidades dos dilos 13 . 
Reynos do Serenissimo Rey de Inglaterra que derem certificações aye :J.s nwg,.s
da descarga dos nauios, & fee do Registro das mercadurias admita nd~itO:m n,~::n 
ne~ consinta nisto nenhum fraude sobpena da indignação dei Rcy cõsintam Frau-
prJuação de officio, &. outras a seu arbítrio. de 11enhum :!Os 

It d. d 1. . . d'd Regu tos q _em, que o que se tem 1to o mre comerciO eonce 1 o aos derem. 
subdJtos dos ditos Serenissimos Reys se ha de entender tãbe o mes- 14 
mo, & da mesma maneira entre os subditos das Prouincias obe- Comerc,io libre 
dietes de Flandes &. do Serenissimo Rey de Inglaterra, Escocia, & entre os sub~i-
Bib o • _ • tos das Prout7~-

erma para que em qualquer parte ScJaO obngados a recebe-- cias obedientes 
remse hüs a outros amigauelmente, fauoreceremse, & fazeremse de Flandes f 
todos os bõs officios e possão sem saluo eondueto nê outra alo-üa del Rey de l n-
1 o ' ' " glaten·a em 
lcença geral ne especial em ter ra, e mar, & agoas doces chegar, seus porias. 

entrar, &. nauegar aos ditos Reynos, Senhorios, terras, villas, lu-
gares, cidades, ribeiras, portos, & quaesquer :Bahias liure, & se--
gu~amete, & leuar, & trazer, mercadurias compralas, & Yendelas 
as~J ~tir 'nelles o têpo que quiserem tratar, & conuersar tomar os 
~at1metos, & demais causas necessarias para seu sustento, & viagê 
a)ustos preços, ateder ao reparo de seus nauios , & outros vasos 
proprios alquilados, ou emprestado's, & de alli com as mercadu-
tlas, bês, & outras quaisquer causas partir com a mesma Jjberdade 
hauendo pagado segundo o estatuto dos lugares as taxas, & derci-
Los_, tratar seus negocias liuremente, & de ally tornarse a suas pro-
pnas terras, ou às alheas quando quer que quiserem sem nenhum 
Impedimento com tal que os subditos do Serenissimo Rey de In-
glaterra não vsem dos nauios dos Olandeses, ne dos YJÜdos cõ elles 
nem leuem às ditas Prouincias obedientes nenhüas maniobras em 
qualquer lugar q as ajão tomado, ou comprado ne ncnhüa causa 
P:_lla qual se ajão pagado em Olanda ou ~as partes vnidas dereitos 
ne das d ittas Prouincias, & Estados obed1entes as leuem aos rebel-
des senão for hauendosse feita a pacificação, nem recebão em seus 
nauios nenhüa causa que seja dos Olandeses, ou dos vnidos cõelles 
nê entregue as suas a nauios de Olanda, ne empreste fraudulenta-
mete seus nomes aos Olandeses, ou vnidos, e se em algüa causa 
se achar auer cõtrauindo tudo aqui llo se tenha por justa, & li cita 
prl'za . 
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Que tu do o sobred ito se à ele cntcdcr niio su nos twu·ios carre
gados, ou para carrega r por rczão do comercio senão tambcm da
qu ell es que os ditos Sercnissimos Rcys te & tiuerem arma dos para 

15 . rep rimir os intentos dos encmigos para q lhes seja tambem lic1 to a 
Que os 1lattt~s estes da mesma maneira ate no numero arriba referido ysar da 
de me~·ccmcr.a 1. b 1 & h ·- f a dos ou ele guerra mesma r erdade em c 1egar, cslnr, tornar, ora seJaO orç 

elas Proui·t~cia.s de· to rmenta, ou para comprar mantimentos, & outras cousas, 00 

obediente~ ele para reparat· as naos com tal que nos dittos portos nam façam ne
~~;~~~s l~tf11~! nlliía bosti lid~de senão qu e proccdão honesta, & quieta m~n:e como 
te·t·ra possam deuem os am1gos, & confederados, & com que nam ass1stao nelll 
{reque1ttar os estem nos ditos portos, nem junto dcll es mais têpo do que para re
portas ele hum pararse,1 & aparelhar as demais cousas ueccssarias ouuerem mister 
lf Oit!ro como d h d ·- . d" 1. & os de y-ue~·ra porque e nen um mo o SCJa O 1mpe 1menlo ao lllr<: concurso, 

Mttt 11assem ele comercio das outras nações amigas p orem quãd,o se tra ta r de mayor 
s:isouotttoun~ numero de nauios armados nam poderão entrar senam for hauendo 
lteença clel Rey . dado conta a el Rev & com licenca sua . 

16 E assim como ~~·ditos Reys pr~metem fi rmemente de nam dar 
QtLC ~IU~n se l .1. · d 1 d 11 · btllll possa cla·r{au.ornen 1um s?cor ro mttla r aos .enem1gus e a gum e es em n~n 

ncm.assistenciet tempo ass1 lambem se prolube que nenhum de seus subd1LOS, & 
a nen!wm dos habitantes em seus Reynos de qualquer hação, & calidadc que se~ 
eoncm!.gos elas jão com pretexto do trato, ou comercio, ou outra qualquer cal 

JWrlcs . h- - . l · d d · R de possa por nen ua rezao HJUC ar aos cnem1gos os llos eys, ou 
algü delles, nem rlarlhcs dinhcii'O mãtimetos, armas, maquinas , 
a r t ilheri a, nem outros instrumentos bclicos, ne subministrarJbcS 
outros nenhuns aparatos militare~, & os que contrauicrem s~ybã0 
que scram casti gados com grauiss'imas penas como se costtunã0 

executar nos sed iciosos, & qucbrantudores da fee 
17 . E para que se siguam desta conco rdia ma is copiosos fructos aos 

lptte 0~ dd?~0 subditos do Serenissimo Rey de Espanha em suas Prouincia s, & 
.eysptoctt1U d b d"- & d S · . ]"l q na-m. se ser~·e esta os o e 1etes, aos o eremss1mo R ey de Inglaterra se 1' 

o pa.so Jlam concertado, & concluydo que os ditos Screni~simos Rcys juntos, & 
t?·atar C!~I •. SeUS Cada hum de porsi I)I'OCUrarão q <lOS SUbditOS DãO SC, lhes SCJ"I'e O 

po1·tos Rect7n·o- · q~ 
camenfe. passo para todos os portos de seus Reynos, & SenhoriOs para 

tãto mais liurem êtc, c se impedimeto possão chega r a .elles cõ se~s 
nauios, m er cãcia3, & carros pagadas as po rtagês, e direitos ord•
narios, c sayr cõ a mesma liberdade quii·do lhes parecer com ou
tras m ercancias. 

18 Quãto ao ~ toca aos antiguos cõccrtos, & tratados de comercio 
Ouae se, pum·d

1
e111 q são rarios os q à entre os Duques de Borgoiia, & Príncipes de os ·n tguos ra- . . . c 

tados g"co11cer- BeJ.gia, e os Rem os de Ing laterra, Escoc1a, e Irlãda, os quaiS s 
tos de comercio hão interrõpido, & ainda sido derraudados di uersametc durãtc es
ent re os Duques tes mouimêtos se à concertado, c cõccrta por via de prouisão entre 
rlc Ror onhct « d" 's · · R - b- · · · f ca Reyno de Jnyla- os 1to~ eremss~m.o? eys q ten ao sua anttgua, e pnmeua o r. • 

terra. c autorrdade, c q seJa para en tra mbas partes o vso dclles o meslll0 

fi foi antes da guerra entre Dõ Phelippe Següdo Rcy das Espanha?, 
c lzabel Ray nha de Inglaterra cõforme se assetou n"o Lratado da pat 
do anno de 1604 artig . 22. E éj se algü de eritrãbas partes de quaf: 
que r dellas íi legar excesso, ou se quexarê os subditos de q scnn 
gua rda o tratado, c q se lhes impoe mais grancs carg<JS do cp•c so-
1 

l 
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hia se nomee por enlrãhas partes Diputados que o cõ ccrl.e, e cha
mãdo para isso se for neccssa rio, mercadores exprimctados, e pra
ticos, naij:U as ma terias as trate amiganelmete, cõ· boa fec reparê, 
e restituã ns causas q pela injuria dos têpos, 011 por abuso acha-
rem excedidas, ou mudadas. 
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E porque as lcys do comercio q se consignem da paz nam 19 . 
deuem ficar infructuosas, como sucederia se os subditos do Sere-- Otte os suluhlo,ç 

· . d . & R dcl Rey de mss1mo. Rey de Ing!at.erra quan o vam, ' tornem aos eynos & l·ngtaterra 71U7ll 

SenhoriOs do Seremss1mo Rey de Espanha, & se detenham nell es .mam ?no!esta
por causa do comercio, ou de seus negocias fossem molestados por dos 11 os Rcynns 
rezam da consciencia . Por tanto para qu e o comercio seja seguro, clcEsjJandltctpor 
& . . S . . cousas a can

sem pengo assy na terra como no mar o dllo ereniSSJmo Uey ciencia en~ 
de Espanha proucrà que pclla dita causa da cõsciencia não sejão qua-nto na?J~ 
molestados nem emquietados contra as leys do comercio em quãto darem esca7t-
nam derem escandalo aos demais. · dalo . 

Item, que quando succeda lirar, ou leuaremse algüs bens, & 20 
mercancias prohibidas dos Reynos, & Senhorios dos dittos Sere-Oue o quet~rar 
nissimos Reys pellos subditos de hum, ou de outro que em tal caso melr~ba!dlunals , d 

1
. . & . _ . 1n·o ~t , as c os 

cncorra nas pennas so a pessoa que c mqu1r, seJ aO do F1sco os Jteynos ele E~-
bens prohibidos somente. pa11 lw g-

Jtem, q os bens dos subditos de bü Rey que morrerem nos Rev- P1:oui11cias 
nos , & Prouincias do outro se guarde para seus herdeiros & 5~_obedwlttcs P

1
erca 

• • ' SO?nC1f e as IWS 
cessores, saluo o dereJto de terceiro . mcrGadurias. 

Item, que das concessoes, & priuilegios dados pellos Ueys de '2 1 
Espanha, & Inglaterra aos mercadores de ambos Reynos que vi- Ou,e .~ 1s be!ls dos 

h- & suuM os qmor-
n ao aos seus , - que por causa da guerra ham cessado se tornem rercm nos ney-
a renouar inteiramente, he surtão seu mesmo effeito . IWS do outro se 

Item, se depois destas cousas, o que Deos não premi ta, suceder rest-ituam aos 
n I d t t S . . n d E h & erde! .. rOs. acer a gum esgos o en re os eremsstm os cys e • span a '22 
lnglaterra polo qual possa hauer perigo de interromperse o curso Que se gua!·
do comercio em tal caso desde o dia que os subditos de h uma, & d~m os pri1&i lc
outra parte forem aduerti'dos disso tenhã seis m·eses de tempo .para gws ~aacltoos· aos 
l d . . . Jb f ?li C/ C I JeS . euar suas merca unas sem que neste m term se es aça nenhum '23 
embargo interrupção, ou dano nellas, ou em suas pessoas. Que em .. caso 

Item, que nenhum dos sobreditos Hcys detenha os na ui,.os dos de 7'~7ltP11n ento 
· bd' . · ela paz se ctem su ttos do outiO, que eslluerem em seus portos, ou agoas, nem seis meses ele 
os fa.ção deter para aparato de guen·a nem outro serui ço imper-te?ltpo aos mer
juyzo dos donos senam for auisando ao Rey daquelles cujos forem cadores para 
os nauios & consentindoo elle mesmo. l?'allsporta~suas 

' . mcrcad1;n as. 
Item, se ha conumdo, & concertado que se dtHante a paz, & M 

amizades se ouuer intentado, tratado, ou feito algua cousa contra Que não se de
a força, & elreitos dellas por terra, mar ou agoas doces por al guns l e?~ham os 
vassallos sobditos ou colli aados dos ditos Reys & de seus herdci- Mutos uos _p~r-

, o . ' . tos em preJu~ zo 
ros, & sucessores, ou pelos herdetros & sucessores, subd1 tos, & dos donos. 
vassallos dos ditos colligados cõprehendidos nesta s amizades não 2a 
obstante isto permanecerà a paz, e amizade em sua força, & effeito Que se castiga
& pello intentaclo serão castigados somente os dclinquelcs, & da~ 'f?dtcf/J~;·~~:~ 
nadares, & não outros. se cometerem 

ltcrn , que os prisioneiros hanidos na guerra por entrambas durante a ?Jaz 
TOlf, I l:l 
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, . stos em li~ 

1G~~ pa rtes ainda que estejam condenados a Gal es sepm P0 outra 
Janetro herdade, & os dexem hyr liuremente de h uma parte, & de d eOl 

~9 pagando os que nam estam nas Gal es o que se ouuer gasta. 
0 
eíro 

. - t s quP 'lnm sem prcJuyzo seu sustento, -& pagando assy mesmo seu resga e o 
d~6la. se ouuerem concertado. . ·

5 
que 

lo 1 h l d d - & . usas cauea Uberdade dos _tem, se a con: uy o _que _lo as_ as acçoes, ca _ roseguir 
11risioneiros de bama, & se tratauao ao tepo q se ropeo a paz se possao P todo o 
h.uma parte, {( não obstante o que ba corrido durãte a guerra de sorte. que bu!lt 

de outra. tempo que esta durou se ha de julgar não lhes au.er fetlO ?en 
'27 . . d · 0 Fasco. 

Que se co11 ti - perJlliZO excepto nas causas que ouuerem entra o P n · uSe-
nuem-as ca-usas Item, que si se mouer algüa controuersia nos ~eynosdi~o por 

pendentes do nhorfos de hü, ou de outro por qualquer outro nao su~ · dei 
tempo da guer- d & . · · terntoriO ra entre os causa as prezas, despOJOS se remeta a seu JUIZ no 
subditos de am-Rey contra cujo vassallo, ou vassallos se proceder· f dera dos 

bos Reys. Item, que se os Olandeses, & os demais estados, cone oba • 

C 1 
2~ f quiserem I>ropor cõdicões de paz ao Serenissimo Itey de EspRae" de on 1ectme11. o • · · o 1 

da.ç prezas, lf por meio <lo Serenissimo Rey de Inglaterra, o Serems:am e 
0 

q se 
outras cousas. Espanha, e seus successores ouuirão sepre de boa. votad late1ra 

~89 . propuser, e. fo1garão q por meio do Serenissimo R e• de Ing a' au~ 
Que o erems- h- . -d· - & l t se deffere simo Rey de propon ao JUStas co tçoes, con 1eceram quan o ~ ·ssiDJO· 
Espa11lla o1tui- toridade do dito Serenissimo Itey de Inglaterra seu Irma o c~fl de par. 
r il aos Olãdeses Item, se conclu,yo, & estableceo, que no presente tral~ 0

5 
Jleys, 

s~ prep!lsere:n- se comprehendão os amigos aleados & confederados dos dato 
JU-stas condt- . . ' 

cves. a saber de parte do Seremss1mo Rey de Espanha. _ & 05 de-
. • 30 _Ferd!na~do Emp~rador de Romanos, & seus _Irma os, ores. os 

Amtgos lf con- mats Prmc1pes Arcbaduques de Austria, Princ1 pes Elcct el 
~~~:~!~~ ~~~ Estados, & Ci_dades obi~ientes ao Impe~io, el Rey de F:an~ake
'torna poz . Rey de Poloma, & Sueeta, el Rey de Dmamarca, el Du. 'Clene5· 

publica de Veneza, o Duque de Sabova o de Babiera, 0 d
13
e. po 6: 

• J ' • tS ' o de Holstem, o de Lorena, o de Parma, & Placencia, 0 

Prouincia de Lieja, o Duque de Floren ca. 5 }!:s-
O.de Modena, & Regia, o de VrbinÓ, as ligas, & CantoneF,risia 

gu~zaros, & Gris?es, as Cidades A.nciaticas, o~ ~andes dadas :Bs' 
Onental sem per]uyzo do dereito, que o Serenasstmo Rey nu:t, li. 
panhas, & Archiduques pretendem ter a seus estados, ° C 53 Co-
Republica de Genoua, a Republica. de Luca, o Ca~eça da aquede 
lona, os Príncipes Doria, o Cabeca da Casa de Vrsaoo , 0 Du prio~ 
Sermoneta, o Senbor -de Monaco: o Conde de Mirandula, 

0 

. cipe de Massa, o Conde de Sala, o Conde de Cotorno.. ndo:Eill' 
Q~ dam 1ados, -lf E por parte do Serenissimo Rev de Incrlaterra , Ferdma-rotectore> 

co1e t ra os dcl J " · ., 
Rey d<J htgla- perador ~os Romanos com os Arch iduques de Austna, &. D0 qo& 

terra. do ImperLO , & juntamente os Estados , & Cidades deil.ll, Lncefll' 
de Lorena, o Duque de Saboya os Duques de Brunsuich,_ Jl{ar
b M b 1 · · de IJesaa, o urg, ec e emb urg, Vvartembergh, J"antzgrau~ .AJlba\t, 
ques de Vya~~· o D_uque de PomeraiJia, e Pri~cape de GrisOlle,;, 
Conde da Fnsaa Onental os Cantones de Es,.mzaros, & de P~ 
as ~idades ~aritimas A.nsiaticas el Rey Chrfstianissimo,y~neza, () 
lama, Suelila, o de Dinamarca, 0 Dux, & Re-pubhca de 
Duque de Holstein, & o Duque de Toscana. 
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. Item, se ha concertado, & concluydo, que, o_Serenissimo Phe

ltppe Rey das Espanhas, & Carlos Rey da Gram Bretanha, guar"
darão com sincera, & boa fee todos, & cada hum dos capítulos 
co_ncertados, & establecidos neste presente tratado, & faram que 
SeJam obseruados, & cumpridos por seus sub ditos, & por os mora
dores de seus Reynos, & não contraviram a elles directa, nem in
directamente, & que rati.fiçarão, & confirmarão todas, & cada hüa 
das Gousas arriba açordadas por letras, patentes firmadas de suas 
mãos, & selladas com seus sellos grandes ordenadas, & feitas em 
sufficiente forma, & com a primeira occasião, entregarão, & farão 
entregar em boa fee realmente, & com etfeito instrumento de pro
messa em que se obriguem recipcocamente debaxo de palaura Real, 
& de juramento que farão sobre os Sacrosanctos Euangelhos <! que 
c?mprirão inteiramente todas, & cada h.üa das cousas arriba refe
rtdas sempre que pella outra parte forem requeridos para isso , & 
darão ordem que apresente paz se publique nos lugares, & forma 
acostumados quanto antes comodamente se puder fazer. 

Todas as quaes causas arriba referidas fo ram acordadas esta
blecidas, & concluydas por nosotros os sobreditos Deputados Le-: 
g~dos, & Comissarios de ambos Reys em virtude ·das ditas comis
soes, & em nome de nossos Reys em fee de tudo o qual, & de cada 
cousa o firmamos de nossas proprias mãos em Madrid a quinze de 
Nouembro, anuo do Senhor de mil seiscentos & trinta . 

Francisco Cottignton. 
O Conde de Ofiate. 

D. Gaspm· de Guzmão. 
O JJiar-quez ele Flores. 

DO~U~IENTO . 

PROVISÃO REGIA, PELA QUAL EL-REI O SENHOR DObl JOÃO IV CONCEDE 

LIBERDADE DE COliMERCIO AOS SUBDITOS DAS PUO\'INCliS UNIDAS DOS 

PAIZE8-BAIX.OS, A QUE SE REFERE O ART. XIV DO TRATADO DE 29 DE 

JANEIRO DE 1642, ENTRE AS COROAS DE PORTUG.lL E DA GRA11-BRE
TANIIA. 

(DA COLLEDÇÃO CURONOLOGICA DA LEGISLAÇÃO PORTUGUEZA POR 
10SÉ IUSTI!IO DE ANDRADE E SILVA.) 

, Dom João por Graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, 
d ~quem e d'alem mar, em Africa Senhor de Guiné, e da Con
QUista, Navegação e Commercio da Etbiopia, Arabia, Persia, e da 
lnd1a, etc. 

* 

1G4'2 
Janeiro 

29 

Obseruancia 
ela paz. 
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~ . I que dese--

Faço saber a todos que esta minha Provisao v1rcn • !los des-
. d · · ~ l os V assa Jan o eu que o commercJo e commurucaçao en re . terras 
tes meus Reinos e os habitantes e moradores dos palze~ e aes se 
sujeitas ao domínio dos Estados das Provindas Se~tenln~ngu~cs. 
restitua ao que sob ia ser em tempo dos Senhores Re~s Pore 

0 
eucia: 

meus predecessores, e se augmenle e cresça com ma1or fr ~odas e 
Me praz e hei por bem de conceder' licença para ~ue condi

quaesquer pessoas de qualquer Nação, 'estado, pro~ssao, e 
01 

suas 
ção, que seja, possam, livremente, vir a estes Remos, cotes ge
náos, embarcações, mercadorias e empregos, de ~odas as s~: n~Illes 
neros e fabricas que forem, ou manda l-as deba1x~ .d~ se 05 cor
proprios, ou de outros terceiros e Commissarios, ~mgidas 1~occdidO respondentes que lhes parecer, e tirar destes Remos 0 bp estiver 
das ditas mercadorias e empregos, quand(), e como I. es uc !e
bem, sem embargo das prohibições, que até agor~ _?aVI~r; que o 
vanto, e hei por levantadas, por esta minha Prov1sao, P f' ca cdl
commercio seja franco e geral a lodos, sem que se lbes .?Ínillha 
bargo, represalia, ou molestia alguma; pagando somente a 
Fazenda os direitos devidos e costumados. mprir e 

E prometto debaixo da minha palavra e fé Real de c:o 0 que 
mandar cumprir e guardar inteira e infallivelmente tu d tudo, 
nesta minha Provisão se contem-a qual, por firmeza e"' rande 
mandei passar, por mim assignada, e sellada com o sello " 
de minhas armas. uio dO 

Dada nesta Cidade de Lisboa, aos 21 de Janeiro. A~~r Jesu 
Cou~o Franco a fez . Anno d.o Nascimento de Nosso ,sen~Rci.~ 
Cbnslo de 1641. E eu Francisco de Lucena a fiz escre,er. 
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TILI.TADO PROVlSIO~..I.L E:'iTRE EL- REI O SE~BOR D. JOA A~ 

BAIXOS, llELATlVHIE11iTl1 A CERTAS DUVl-D O 

DO FO UTE DE GALLE; ASSlG~AD 

(Dü liO::IT T. H, r. I, PAC . 30i. J 

Quamvis Tractatus Induciarum et cessati?nis 01;;i~ 
bostilitatis actus, ut et navigationis et commercroruro 1

3 
_ 

gre Com. duodecimo ilie Junii, Anno 164.1. ini" ·1s _cone ~e 
susque, tempere decennii in India Oriental!, omn~bu q i
locis et marihus tam sub districtu Serenissimi RegJsBLul ·1· . A . e P'J 
tamre, lgarvre, &c. quam Prrepotentium Unttaru.ID . J'e-
Provinciarum DD. Ordinum Generalium rite observarbJ . · ser-
bmsset; Attamen non omnimode conservatus neve 0 

. 

t f 't . ,1 : . . ter utntJs-va us u1 , propter controverstas et wssens1ones rn .. u-

~e. P~~tis Guhe_rna~?res atque Prrefectos exortas su~ei Jule 
nsilictJone Terntom Fortalitium Gallas spectantes, Q ._ 

t . . . . d d . cmnroel con roversta varras nxas, navmm eprre atJOnes, I _ 
ciorum ac navigationum disturbationes in plerisqne fere bn _ 
ilire Orientalis plagis ac partihus, inter Lusitanire atque ~
jus Status incolas istbuc enavie:antes ac mercaturarn es:e et 
centes pepertet, adeo ut tali r~rum continuatione rece:s 1 
apertum bellum utriusque Partis incolis metuendtllll ~;ili~ 
Cui ut summe mcmoratus Rex ac Prrepot~ntes J?J?· aliter 
nes Genera]es occmerrent, super hoc negot1o prOV1510° C u
conventum fuit inter Dominum Franciscum de S~usa ?ta
ti~ho, Consiliarium et Legatum Serenissimi Reg1s LusJsu
nlre, Sureque Maiestatis Gubernatorem et prrefectu~ le 
premum Insular~ Tercerre, vi ac vigore ProcmationiS suet 
datre Ulyssyponre quinto die Maii, anno 164-3 ab unr·urn 
~D. Depu tatos Propotentium DD. Ordinurn Gene:a 

1 
el 

n procurationis da tre concessreque Hagre-Coro. decilno _ 
L d. 1\,J . . . sequen o c a-vo 1e !!' .arh1 ano o 16 lj.õ . ab altera parte, qu 1 



E OS ESTADOS GERA ES DAS PB.OVINCU.S UNIDAS DOS PAIZES 

OCCOllRIDAS ÁCEUCA DA Jt::RISDICCÃO DO TERlHTOllJO 

NA BAí'A EJU 9.7 DE ~IARÇO DE 16.45. 

(rnAV U C ~Ã O PARTICULAR . ) 

Posto que o Tratado de Tregoas e de cessação de todo 
0 acto de hostilidade, e bem assim de navegação e com
rnercio, feito e concluído na Haya do Conde no dia doze 
cle ~unho do armo de 1641, por tempo de 'dez annos·, na 
Indi~ 9riental e em todos os lugares e mares tanto sob o 
donumo do Serenissimo Rei de Portugal, dos Algarves &., 
como dos Muito Poderosos Senhores Estados Geraes das 
Províncias Unidas dos Paizes-Baixos, devesse ter sido for
malmente observado; com tudo não foi inteiramente mantido 
n~m guardado, em consequencia das controversias e dissen
soes nascidas entre os Governadores e Authoridades de uma 
e outra Parte, ácerca da jurisdicção do Territorio do Forte 
de Galle. Controversias estas que deram lugar a varias ri
xas, prezas de na vi os, estorvo de commercio e navegação, 
em quasi toda a parte das regiões e pajzes da India Orien
tal, ent:c os habitantes ele Portugal, e os deste Estado, q~e 
para ab navegam e negoceam, de modo que, por tal conti
nua~ão de couzas, uma guerra nova e aberta era para ser 
temJda pelos habitantes de uma e outra Parte. E a fim de 
que os ac.ima mencionados Rei e Muito Poderosos Senho
r~s. Estados Geraes prevenissem a mesma, convieram pro
VlSionalmente sobre este negocio o Senhor D. Francisco de 
Souza Coutinho Conselheiro e Embaixador. do Serenissimo 
'Rei d~ Portugai, e Gov~rnador por Sua J\'lagestad~ da Ilha 
r.erce,ra, em virtude da sua Procuração dada em Lisboa DO 

cha cincç de Maio .do anno de 1643, de uma parte; e da 
outra, os Senhores Deputados elos Mnito Poderosos Senbo-

16~5 
lllal·cn 

2'i 
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. t confirma~ 

tes hosce Artic.ulos provisionaliter imerun ac 
runt. 

ART. I. . cul~ 
·Possessores Forta'litii Gallre eodem usu et a~ronunt tus 

lura, cruos tempore divulgationis dicti decennahs T~ac ~in~ 
tenuerunt, gaudebunt êa conditione, ne penclente lite, 
namomum ibidem propagare ipsip liceat. 

AUT. ll. 1 diaTJl 
Seren issimus Rex Lusitanire subditos suos_ ad 

11 
t in~ 

Orientalem commercium exercentes, certo ad td ~ou~ r·u~ 
gere tenebitur, ut quotannis, quandiu controversiU ~ Jci~ 
risdictione territoriis sub districtu Fortalitii Gallre P~1nin
paliter non [uerit composita, prrecise, suisque 1~pens~~·111e 
tra Gallre Fortalitium sexcentos Quintales optimt et rn1 1

pra 
agrestis cinnamomi unoquoque Quintale ad· centurn su nt 
viginti et octo libras Lusitanici ponderis comput~to, aff~~o
tradantque: Cujusoblationisprimus annusexordietura te 
di~rno die •. adeo ut p_rima ejusdem oblatio fieri ~e?ea\a~a
pn:nu.m d1~m Ma.rtn, anui f!!Í l~ esim i sexcentesiiD1 ~ucon1i~ 
ges1m1 sext1, prox1me ventur1, s1cqne porro quotan?IS - -58 : 

nuent, usquedum controversia principaliter (uent aecl te 
Q · f · f' · obstan ' ure SI orte m ra annum termwaretur, eo non . in~ 
ante dicti sexcenti Quintales optimi et maxime agrestJd~ctis 
namomi, tanto pondere, ad modum pra>.mernoratuiD, 

1

00a 
possessoribus, harum Provinciarum incolis, sernel et 
vice offerri debebunt. 

ART. III. · a c~ 
Neutra pars provisionali hoc Tractatus ullurn Jf5 ,é 

quiret, sive ad intentionem puro-andam allegabit, rnu to 
nus apJ)licabit. 

0 

_ AUT. IV. t prte-
Seremssimu~ R ex Lusitanire per Legatum suurn, e r<v 

P?tentes DD. Orclines Generales per Deputatos suos, suP ue 
d1~tam controversiarn quam primum exarninabunt.. ea!O~ra 
demceps principaliler dccident. Quod i fortassis e01·um op 
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res Estados Geraes, em virtude da procuração dada e con
cedida na Haya do Conde no dia dezoito de Março iio anno 
de 1645 ;· os quaes fizeram e confirmaram provisionalmente 
os seguintes artigos. 

ART. I. 

Os possuidores do Forte de Galle terão. o mesmo uso 
e cultura dos campos, de que gosavam ao tempo da publi
cação do dito Tratado que se fez por dez annos, com a con
dição de não lhes ser permittido propagar a cultura da ca
nella, em guanto a contenda estiver pendente. 

AllT. IJ. 

O ~erenissimo Rei de Portugal se obriga a que os seus 
subditos, que exercem o comniercio para a India Orien
tal, levem todos os armos, em quanto não se terminar a 
controversia ácerr.a da jurisclicção do territorio do Forte de 
Galle, e entreguem infallivelmente e á sua custa, no dito 
Forte, seiscentos Quintaes de Canella boa e não silvestre, 
de cento e vinte e oito arrateis de peso Portuguez cada 
quintal: o primeiro anno da qual entrega começará do dia 
de hoje, de modo que a primeira entrega deverá fazer-se 
antes do dia um de Março de mil sei.scentos e quarenta e 
seis proximo futuro, e assim continuará todos os annos, até 
que a controversia seja decidida. E se esta se terminar den
tro de um anno, não obstante isso, deverão os ditos seis
centos Quintaes de canella, com o pezo e pelo modo acima 
mencionados, ser entregues conjunctamente e por uma só 
vez, aos ditos possuidores destas Províncias. 

AIU, lU. 

~~nhuma das duas Partes adquirirá, por este Tratado 
prOV_JSIOnal, direito algum, nem o allegará e muito menos 
appl1cará, para justificar qualquer violencia. 

ART. IV. 

O Seren1ssimo Rei de Portugal, por me]o do seu Em~ 
baixador, e os Muito Poder(!)sos Senhores Estados Geraes 
pelo de seus Deputados, examinarão quanto antes a sobre~ 
dita controversia, e a decidirão depois. E se por acaso a ne-

1G4a 
1\larco 
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·creptum opus ex sententia confiei non posset; supra me~ O' 

rata controversia per requos Judices et Arbitros ~rout utrm~= 
que fieri poterit, decidetur; neque ut mora ahqua vel _ :

1
_ 

nimum provisionalem hunc Tractatum immutet, perrol e. 
tur. 

ART. V. - e 
Ab utraque parte naves ac merces dete~tre~ pariterq~s 

loca et Fortalitia capta, a tempore divulgat.10ms g~nerdi 
Pa~is, d~o?eci_mo die_ Junii, anno 1641.' utriuque ill !~ a~ 
One~t.ah mst1t:'tre sme . ulla more :est1tuetnr; e a leo r ue 
conditJOne, ut mter utnu~que part1s Gubernatores a <f 
Prrefectos in India Ori{mtali de modo restittiendi naves, 
-merces ac Forta1itia supradicta coovenieodum sit. 

ART. \'L a 
Prrepotentes DD. Ordines Geueralcs, pariterque ~e~--: 

tus Serenissimi Regis per obsignatas !iteras curo _d1veid;a 
nayibus ad Gubernatorem Generalem Senatumcr,ue 111 I~ . 
Orientali, nomine Uhitarum Belo-ii Provinciarum, copl~~ 
authenticam, si v e hu jus provisio~alis Tractatus e:xerop -~~ 
mitte~t, usque universis ac si~gulis, ut b:unc Tractat~ro ~1 i~ 
-ac stncte observent, atque etiam, quantum Frederati 13 g,_ 
Statum in Indi.a Orientali concernit observari curent, ~~
presse manclabunt àc injungent: lllis insuper per easdem 

1 

d. · T actatum. \eras, ut supra tCtl[m Generalem Iud·umarum I< . J1l 
duodecimo die Junii anuo t6-H ad tempus decennii ioitu ...:. 

ore''' 
reque ohservent, nec noo secundum formam et ten t ·w 
suum observari curent, neque uUam immutationero a_~ 1 

t 
t 

. h . . . . . ernuttan ' 
erpretat10nem super. oc mst1tuant aut mstltm P . ire 
expres~e mandah~tur. Quinetiam Domino Leg~to Lustta~Iis 
supradictaTum L1tterarum exemplaria solemn1bus f~r'; r
conscripta quotquot desideraturus est, tra(lentur, ut 10 0

ri
tugali.rn commodum juxta illarum inscriptionem quaro P 
mum, prout Regi visum fuerit emittantur . 

AllT. VH. 
1
e Se-

Ce\sissimus Legatus Lusitanice, .-c nomioc locoqL 
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g~ciação eutabo!ada não poder ser concluida, por interven
çao delles, a controversia acima dita será decidida por'J ui
zes e Arbitras justos, conforme de uma e outra parte se 
poder praticar; e não se permittirá que qualquer demora 
altere no mais minimo este Tratado provisional. 

AJlT. V. 

. Os navios e mercadorias detidas de uma e outra parte, 
e 1gualmeTlte os lugares e fortalezas tomados, desde o tempo 
da publicação na India Oriental da Paz geral, celebrada 
por uma e outra Parte no dia doze de Junho do anno de 
1641, serRo immediatamente restituídos; com a condição, 
porem, que os Governadores e Authoridades de uma e ou
tra Parte na Inclia Oriental, convenham sobre o modo de 
restituir os mencionados navios, mercadorias e fortalezas. 

Alllf. VI. 

Os Muito Poderosos Senhores Estados Geraes, bem como 
0
. Embaixador do Serenissimo Rei, enviarão. em Cartas as

stgnadas, por via de diversos navios, ao Governador Geral, 
e a? Senado, na India Oriental, em nome das Províncias 
ynJdas dos Paizes-Baixos, copia authentica ou exemplar 
este Tratado provisional, e ordenarão expressamente a t0-

dos e a cada um, que ·observem rigorosa e strictamente este 
T~atado, e façam que seja observado tudo quanto diz res
peito aos Estados das Provincias Unidas na India Oriental. 
~utrosim se lhes ordenará expressamente, que observem 
1~ualmente o sobredito Tratado de Tregoas celebrado no 
dJa _doze de Junho do anno de 1641, por tempo ele. dez an
nos, e proC'urem que seja observado segundo a sua for?la 
e theor, e que não lhe façam alteração alguma ou dêem m- · 
terpretação diversa, nem permittam que se lhe dê. Tambem 
serao entregues ao Senhor Embaixador de Portugal, os 
fxemplares das sobreditas Cartas, escriptas com ~~ formu
as solemnes, que elle desejar, ~fim de que ~m uttltdade de 

Por_tugal, sejam enviadas o mms breve po~SLVel e segundo 
a dm~cção das mesmas, conforme a EI-Rm approuver. 

ART. VH. 

O muilo alto Embaixador ele Portugal assegura e pro-

16Ui 
Marco 

27" 



HW> 
lllarco 

'21: 

124 REINADO DO SE~HOR D. JOÃO IV. 

renissimi Regis, hinc per obsignatas Litteras cum .divers_is 
navibus ad Vice-Regem in Goa, pariterque ad rehquos 10 

lndia Orientali Gubernatores et Prrefectos Lusitanicos, co
piam authenticam vel exemplar dicti provisionalis Tracta
tus missurum, iisdemque universis ac singulis, ut eundeiD 
Tractatum rite ac sincere observent, necnon quantum .sta
tum Lusitanicum in India Orientali concernit observan cu
rent, in mandatis daturum esse promittit ac pollicetur. In
super etiam iisdem Litteris, ut supradictum Generale~.~r~
ctatum duodecimo die Junii 16lj.1 ad tempus decennu 101

-

tum, :fideliter observent ac secundum formam et tenoreJJl 
suum ohservari curent, neC[Ue ul1am immutationel!' aut 
interpretationem super eum instituant, aut institut per
mittant, expressis verbis dernandabit. Cel_situdo quoq~e sua 
DD. Ordinibus Generalibus tot dictarum suarum Lttter~~ 
rum exemplaria solemnibus formulis conscripta, quo~ des~~ 
deraturi sunt, tradere tenebitur, ut juxta 'illarum 1 ? 5Cf1~ 
ptionem, quam primum, prout ipsis visum fuerit, emttta~~ 
tur. Ad hrec Dominus Legatus Lusitanire promisit suscept~
que effecturum sese, ut símiles Litterre et transmissiones:dJ
cti provisionalis Tractatus, ab ipso Rege ad supra nomtna
tum Vice-Regem aliosque in iisdem Indiis Orientalibu~ Ma
jestatis Sure Prrefectos; quam primum eidem 1.\'Iajestatt sure 
iunotuerit, transrnittantur. 

ART. VIII. I Jll 
Omnes lites et controversirn, qure' propter. ~enera e t 

Tractatum, duodecimo die J uni i anno 1641 tmturn, ~u a 
propter provisionalem bunc et specialem 'fractaturn, con1r ~ 
omnem expectationem oriturre sunt, Hagam-Com. ex · ~ ~ 
diarum Orientalium districtibus deferentur, ut p~r ~orn~o 
num Legatum, aut ali um Serenissimi Regis Lus1tamre '}' 0 
tem pore publicum )linistrum, et DD. Deputa tos ê ,C00J1 ;i~ 
Prrepotentium DD. Ordinum Generalium conjunct1ID ~ufll 
dentur, ne pendente controversia, Inducire ad decen~J ac 
initre, ullo modo interrumpantur, sed vero utrinque vtr;_ ~ 
vigorem suum obtineant. lnsuper etiam Serenissirnus t:s 
Lusitanire fidem dabit, sicuti ante memoratus D. Lega 
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mette, em nome do Serenissimo Rei, que ba de mandar de 
aqui, em Cartas assignadas, por via de diversos navios, ao 
Vice-Rei em Goa, e igualmente aos outros Governadores 
e Authoridades Portuguezas na lndia Oriental, copia au
thentica ou exemplar do dito Tratado provisional, e lhes 
encarregará, a todos e a cada um, de observarem rigorosa 
e sinceramente o mesmo Tratado, e tratem que seja ohser
va~o tudo quanto· respeita aos Estados Portuguezes na In dia 
Onental. Outrosim lhes encarregará expressamente nas di
tas Cartas, de observarem fielmente o mencionado Tratado 
geral celebrado no dia doze de Junho de 1641, e procu
rem que seja observado segundo a forma e theor do mesmo,. 
e não lhe façam alteração alguma ou dêem interpretação di
Yersa, nem permittam que se lhe dê. O mesmo muito alto 
Senhor Embaixador será tambem obrigado a entregar aos 
Senhores Estados Geraes tantos exemplares das ditas suas 
Cart?s, escriptas com as formulas solemnes, quantos elles 
des~Jarem, a fim de que, segundo a direcção dellas, sejam 
envradas quanto antes, conforme aos mesmos approuver. 
Alem disto promette e toma sobre si o Senhor Embaixador 
d~ Portugal, fazer com que similhantes Cartas e copias do 
dt~o Tratado provisional, sejam remettidas pelo dito Rei ao 
ac1ma -mencionado Vice-Rei e ás outras Authoridades de 
Sua Magestade I}aS mesmas India~ Oríentaes, tão depressa 
Sua Magestade dellas tenha conhecimento. 

ART. VIII. 

Todas as questões e wntroversias que sobrevierem, o 
qu~ ~ão . é de esperar, por causa do 'tratado geral celeb:;a_do 
no dta doze de Junho do anno de 1641, ou deste proviSio
nal e especial, serão levadas dos. dístóctos dªs Indias Oríén
taes para a Haya do Conde, a fim de serem ali decididas 
C~njunctamente pelo Senhor Embaixador, ou por outro Mi
nistro publico do Serenissimo Rei de Portugal, a esse tempo 
acreditado, e pelos Senhores Deputados do Conselho dos 
Muito Poderosos Senhores Estados Geraes, pm:a que, es
tando pendente a controversia, as tregoas feitas por dez 
nnnos não sejam de modo algum interrompidas, mas obte
nham de um 3c e 011tra Parte força e vigor. Outrosim asse-

1 c~ :; 
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nomioe. locoque Majestatis Sure, publicum aliquen~ Mini ~
Lrum Hagcr-Com. regia auctoritate munitum, ad d1ctas h
tes et controversias tollendas, ass-idue comm~raturum esse 
promiltit ac pollicetur. 

ART . IX. · 
QuoJ si inter utriusque partis Guberriatores ct Prrefe

ctos in India Oriental i provisionalis aliquis Tractatus de 
J urisdictione territorii ad Fortalit ium Gallre pertinentis de
que restitutione modoque resütuendi naves ac merces de
tentas, pariterque loca, et Fortalitia capta a tempore divul
gationis generali s Tractatus duodecimo di e J unii, anno 16M 
ab alterutra parte in India Orientali cognitre, ant.eq~aJ? 
divulgatio l1t1jus particularis Tractatus eo pervenent, nw 
tus t«;onfirmatusque foret, tali casu supradictus Tractatus 
inter utriu sque Partis Guhernatores et Pr refectos initus pie
num effectum, quoad jur isdictionem de qua controvertitur, 
sortietur, sed non ultra tempus principalis ejusdem causre 
dccisionis qure Hagre-Com. instituetur. Quantum autern ad 
cretera et ulteri.ora dicto Tractatu genera li , atque hoc par
ticulari comprehensa uttinet, ea firma mansura sunt. 

ART. X . 

Provisionabs hic Tractatus a Sereniss imo Rege Lusita
nire et Prrepotentihus DD. Ordinibus Generalihus intra qua~ 
tuor mensi.um ab hoc die numerand<;n:um spatium, sole~~ 
nihus formulis C?nfirmabitur. Deinceps autem Magestat1s 
Sure ratihabitione Hagre- Com. intra dictum tempus oblata 
cum D:Q .. Ordinum Generalium ratihahitione permutabitur: 
dictus. tamen c um -generalis t um provisionalis T ractatus in~ 
terea temporis ab utraque parte fideliter atque ex omnt 
parte observabitur, fidesque scriptionis utrinque petita ac 
data simul prrestabitur. 

Proinde nos Legatus et Commissarii huic Tractatul 
propri is nost ri s manil)US subsignavimus, enncl emque sig il~ 
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gura e promette o Serenissimo Rei de Portugal, como em 
nome de Sua 1\'Iagestade o faz o acima mencionado Senhor 
l~mbaixador, que um Ministro publico, munido de autho-. 
l'Jdade Real, ha de residir ·continuadamente na Haya do 
Conde para terminar as ditas questões e controversiaíl. 

AHT. IX. 

]~ se entre os Governadores c Autbo.ridades de uma e 
outra Parte na lndia Oriental algum Tratado provisi.onal 
fosse feito e confirmado, ácerca da jurisdicção do terrüorio 
pertencente ao Forte de Galle, bem como pelo que toca á 
restituição e modo de restituir os navios e mercadorias de
tidos, e assim os lugares e fortalezas tomados, desde o tempo 
da public,ação do Tratado geral do dia doze de Junho do 
ann_o de 164·1 ser conhecida por uma e outra Parte na 
Ind,a Oriental, e antes de ali chegar a publicação deste 
Tratado particular: em tal caso, o sobredito Tratado feito 
entre os Governadores e Authoridades de uma e outra 
P_arLe, surtirá plen? effeito no que diz respeito á jurisdic
_çuo so~re que se lit iga, mas não subsistirá .<~.!em da epoca 
da decisão da causa principal, que será reso1vida na Ilaya 
do C?ndc. Em quanto, porém, ás demais causas compre
hendidas no dito Tratfldo geral, e neste particular, essas 
permanecerão firmes. 

ART. X. 
Este Tratado provisional será ratificado com as formu

las . solemnes pelo Serenissimo Rei de Portugal, e pelos 
Mu1to Poderosos Senhores Estados Geraes dentro do prazo 
de _quatro mezcs a contar do dia de hoje. E' depois de a 
ratificação de Sua Magestade ser apresentada na Ha3·a do 
Co~de dentro do dito tempo, será a mesma trocada p~la 
ratificação <los Senl1ores Estados Geraes; e não só o d1to 
Tratado geral como 0 provisional serão, no intervallo deste 
tempo, observados fielmente e em toda a parte, de um e 
outro lado, e a fé do que fica escripto sendo exigida e dada 
por uma e outra Parte, será juntamente prestada. 

Pelo que nós Embaixador e Commissarios assignámos 
de nossas mãos e.~te Tratado, e o sellámos eom os nossos 
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lis nostri s munivimus. Actum Jlaga:-Gom. vice~i111o ct se
ptimo die 1\farti i, armo millesimo sexcentesimo quadrage
simo et qu into. 

F. de Sousa Coutinho . 
.J. a Gent. 
D. Hooge11 dor puis. 
J. Catrius. 
G. Voshergius. 
G. a Rcede. 
J . Veltdr ielius. 
G. Riperda . 
A. Clanlius.. 
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sellos. Feito na Haya do Conde aos vinte e sete dias de 
Março do anno de mil seiscentos quarenta e cinco. 

F. de Souza Coutinho. 
J. de Gent. 
D. Hoogen dor puis. 
J. Catrius. 
G. V osherge n. 
G. de Reede. 
J. Veltdriel. 
G. Riperda. 
A. Clanti us. 

ro.u.. f. 

16.1.5 
Marco 
~f 



1648 
Outubro 

:20 

TRAJTE D' ACCOUi\IODEMENT StJU LES UJFFÉRE ·rs ET ~[Ji5-' 
INTELLlGENCES DEPUJS QUELQtmS ANS EN ÇA SURV'ENUS ,1!1 

llRÉSIL, ET AlLLEURS OUS .LE DI TRICT DE L'OCTROI Dll 

LA COMPAG 'JE DES lNDES OCClDE ITALES DE PROVINGJlS 

UNIES, ENTRE Mil. L' Al\InASSADEUB DE PORTUGAL v'U~ 
COTÉ, ET l\Il\.

5 
LES COUl\IISSAUtES DES ETGXEURS EfATS 

DE L'AUTRE COTÉ, CONCLU ET AllRETÉ A LA B.AYE LE !!O 

REÇU LE 24 OCTODRE 1648, ET LU LE 28 DU DIT i\{QIS 

ET AN. 

(1155. DE D. LUIZ CAETANO DB LIMA. ) 

\RTJCT.ES. 

ART. 1. 

Le diL Seigneur Roi de 
Portugal promet et s' oblige 
d' acco~pli: ré'3llement aprê 
la puhhcatwn de ce Traité à 
la susdite Compagnie des ln
des Occidentales I' entiêre res
titu~ion. de touts les pays, et 
Capltames avec leurs forts si
tu és au Brésil entre Rio Real 
du coté du Sud, et Rio Gran
de du coté du nord avec on 
district, touts deu; inclu ifs, 
demeurant à Sa l\llajesté de 
Portugal la Capitanie duMa
ranhan, sous condition ex
presse que Seará demeurera 
désert; et ~la di te Compagnie 
la Capttame de Seregippe de!-

REPO ' SES. 

ART. 1. 

Dans la Capitanie de s~ 
regippe del-Re) le limites oe 
s'étendront point au dclà ?0 

fieuve du même nom, puts-
quc la derniere place et for
teresse que tenait la Compn; 
gnie Occidentale dans cette 
Capitanie était située sur la 
même riviêre du coté du nord. 
et ne po édait autre cho~e 
au delà, lors même qu'arr'; 
vêrent le lrouble de per' 
nambuc, en outre là Capita' 
nie du Siará étant du D?' 
maine du Roi, la Compagnt~ 
n'a pas doit de deroan~e1 

qu' elledemeure déserte, putS' 
que même il n'y peut arriver 



TRATADO DE AJUSTE SOBRE AS 1HFFERENÇAS E DESINTElLI

GENCL\S ACOl'iTECIDAS DE ALGUNS ANNOS A ESTA PARTE 

NO BRASIL, E EiU OUTROS LUGARES NO DISTRICTO DA. Fis

CAUSAÇÃO DA COitlPANIDA. DAS INDIAS OCCJDENTAES DAS 

PROVINCUS UNIDAS, ENTRE O SENHOR EiUllAIXADOR DE 

PORTUGAL DE UiU LADO, E DO Ol)TRO OS C0~1111ISSAIUOS 

DOS SE~HORES ESTADOS, CONCLUIDO E AJUSTtlilO NA HAYA 

A 20, ~ECEBIDO A 24 DE ÚUTUBRO DE 1648, E LIDO E~f 28 

DO DITO i\IIlZ F. ANNO. 

( rR!DUGÇ.'-0 P.IRTIC ULAR .) 

ARTIGOS. 

ART. L 

Ü dito Senhor Rei de Por= 
tugal promette e obriga-se a 
fazer realmente, depois da pu~ 
blicação deste Tratado, á so-

, bredita Companhia das In
dias Occidentaes, restituição 
completa de todos os paizes 
e Capitanias com seus fortes 
situados no Brasjl en tre o 
Rio Real, do lado do Sul; e . 
o Rio Grande do lado do 
Norte, com seu distrjcto, am
bos inclusive, ficando a Sua 
Magestade de Portugal, a 
Capitania do l\'Iaranbão, sob 
condição expressa que o Cea
rá permanecerá deserto; e á 
dita Companhia a Capitania 

RESPOSTAS. 

ART. J, 

Na Capitania de Sereglp
pe d'El-Rei os limites não se 
estenderão alem do rio do 
mesmo nome, visto que o ul
timo logar e fortaleza que. 
tinha a Companhia Occiden
tal nesta Capitania eram si
tuados sobre o mesmo rio do 
lado do Norte, e não possuía 
outra cousa além delle, mes
mo quando tiveram Jogar as 
desordens de Pernambuco; e 
demais, a Capitania de Cea
rá sendo do Dominio d'El
Rei, a Companhia não tem 
direi to a pedir qúe ella fiq"ue 
deserta, pois que não pode 
mesmo haver nenhum incon-
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Rei: les diles terres ni cle
vant, ni apres la publicat.ion 
de ce Lrailé ne pounont être 
depouillées de leurs esclaves, 
sucre, Mtail, cuivre, fruits, 
ou aucune a-uti·e chose né
nessa ire à la fabrique eles En
genhos, · ou culture des ter
rcs. 

ART. ll. 

Puisque aú dit district di
vers pays par les l)orlugais 
de la Bahia sonl ruinés, et 
specialement les Capitan;es 
de Rio Grande el Paraíba, 
et aulres totalemenl rlevas
tés, el rendus inutiles, les su
jets du di t Seigneur R oi se
ront obligés à restituer touls 
les esclaves qui cn sont en
levés sans en paycr ricn, et 
encore de faire restitution de 
toutes les fabriques de ma
tériaux appartcnnnts aux En
genhos et bains par les Por
tugais, ;) quelle fin les inha
bitants du Brésil eles États 
Générnux auront permission 
à touts temps apres la publi
ca~ion de ce Traité de pour
suJvre et répete~· par eux mê
mes, ou autres à lcur ordre 
leurs biens spoliés, co.nsi~
tants en csclaves, breufs à 
charretes, et cu ivre, et sera 

aucun inconvénient du voi
si n11ge de cette capitanie avec 
celle du Rio Grande à cause 
de la longue distance des 
licllx, et dcs vastes campa
gnes incultes, qui sont entre 
les deux; c' est pou rquoi cet 
Article doit êt:re conçu aux 
mêmcs termes portés duns le 
1. Article de ma réponse, pre
sentée à 1\f'M. les Commissai
res de J 9 Aoüt, auquel je 
me remets. 

AHT. li. 

J'ai examiné cet Article 
avcc toute la diligence qu1 
rn'a été vossible, et dans la 
t.eneur j'ai rencontré plu
sieu rs di fficultés, n 'étant pas 
possible, que la restitution 
de~ esclaves et breufs, que 
demande la Compagn i e, se 
fassc; pom•ant être qu~ils 
soient déjà morts: de plus 
j'ui jugé qu'il est três né
ccssa ire d' assigner un cer
ta in Lemps, pendanl leque! 
la demande de ce choses se 
puisse fuire; car autrement 
i! na1trait touts les jours des 
qucrelles et debats de ce dont 
devrai t proceder une firme 
et inviolable amitié. C'est 
pourquoi à fin que ce qui 
aura ét.é promis, soit inv,~
lablement observé, je cro1s 
qu'il nc faut ' point changer 
les conditions mentionnées 
cn I' Ar ti ele 4.. mo de ma dite 
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de Seregippe d' EI-Rei: as di
tas terras não poderão ser, 
nem antes, nem depois da 
publicação deste tratado, des
pojadas de seus escravos, as
sucar, gado, cobre, fructos, 
ou outra cousa necessaria 
para a fabricação dos Enge
nhos, ou para a cultura da 
terra. 

ART. li. 

Visto que no dito distri
cto diversos paizes se acham 
arruinados pelos Portugue
zes da Bahia, e e~pecia1men
t.e as Capitanias de Rio Gran
de e Parahiba, e outros to
talmente devastados, e tor
nados inutei's, os subditos do 
di to Senhor Rei serão obri
gados a restituir todos os es
cravos que d'ali foram leva
dos sem haverem si do pagos, 
e ainda mais a que os Por
tuguezes façam restituição de 
todas as fabricas de materiaes 
pertencentes aos Engenhos e 
banhos, para c_ujo fim se~á 
permittido aos hahitante'S do 
Brasil dos Estados Geraes, a 
to~o o tempo depois da pu
hhcação deste Tratado, de 
perseguir e pedir por si mes
mos, ou outros por sua or
dem, os seus bens expelia
dos, consistindo em escravos, 

veniente da visinhança desta 
Capitania com a do Rio Gran
de attendendo á grande dis
tancia dos Jogares e âs vas
tas campinas incultas, que se 
encontram eotr.e as duas ; h e 
por isso que este artigo deve 
ser concebido nos mesmos 
termos contidos no Artigo r 
da minha resposta, apresen
tada aos Senhores Commis
sarios em 19 de Agosto, ao 
qual me reporto. 

ART. II. 

Examinei este artigo com 
toda a diligencia que pude, 
e encontrei no seu theor mui
tas difficuldades, não sendo 
possivel fazer-se a restituição 
dos escravos, e bois que a 
Companhia pede; podendo ser 
acharem-se já mortos: de 
mais julguei ser muito ne
cessario o fixar-se um cevto 
tempo, durante o qu'al se possa 
fazer o pedi do destas co usas; 
porque de outro modo dar
se-bião todos os dias dispu
tas e contestações quando de
veria preceder uma amisade 
firme e inviolavel. He por
tanto com o fim de que seja 
inviolavelmente observado, o 
que houver sido promettido, 
que eu creio que. não se deve 
mudar as condições mencio
nadas no Artigo 4. o ela mi
nha resposta dé 19 de Agosto, 
a que tambem m·e reporto. 
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le juge du lieu, oll ils seront réponse du .19 Aotit auquel 
trouvés en vertu de ce Trai- je me remets aussi. 
té, sur les preuves à ce pro- -
duites, tenu de faire resti-
tuer,' ou payer les dits biens 
aux propriétaires, ou à ceux 
qu'ils orclonneTont, sans au-
cune forme de procés, · ou 
delai. 

ART. Ill. 

Et seront a'ussi obligés 
ceux de la N ation Portugai
se au BrésiJ, sujets de Sa 1\'Ia
jesté à livrer à ceux de la 
Compagnie des Indes Occi
dentales au lieu à ce assigné 
mille breuf's à charrete, mille 
vaches, cleux cents chevaux, 
300 brebis, Le i·out en tro is 
ans,. sav.oir au mois de l\'Iars 
1649, 500. breufs. ti.So va
ches, 20 taureaux, cent cbe
vaux, et 100 brehis; et les 
ans eu suivant chaque année 
2·50 'breufs, 2ti0 vaches, 10 
taureaux, õO chevaux et cent 
brebis. 

ART . IV . 

Touts ceux qui par ci-de
vant ont demeuré ês capita
nies de la Compagnie des In
eles Occidentales sons 1' o
beissa nce des Seigneurs États, 
et à cause de dettes, ou au
trement s' en sont rétirés, et 

ART. III. . 

J' ai déjà reponclu part~·o ts 
cliverses fois qu'il est impos~ 
sible d'accm·det: ce que ]'on 
demande par cet Article ; et 
cette impossihilité oe p~o~ 
vient pas tant de l a quantt~é 
que de la matiere.: je p;1~ 
donc les Seigoeurs Etats d o~ 
ter cet Ar ticle. 

ART. IV. 

Les Portugais ci-deva~t 
des dites Capitanies, et rett~ 
rés ês lieux de l' obeissaoce 
du Seigneur Roi de Portu; 
gal pendant les trouLles, oll 
aprês, sero_nt obligés de pa ye~ 
les dettes J ustement sur ew 
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, juiz do Jogar, aonde se acha
rem, será obrigado em virtu
de deste tratado, e á vista 
das provas para isso produ
zidas, a fazer restituir, ou pa
gar os ditos bens aos pro
prietarios, ou ãquelles que 
el!es ordenarem, sem forma 
alguma de processd, e sem 
demora . 

ART. III. 

E tambem serão obriga
dos os da Nação Portugueza 
no Brasil, subditos de Sua 
Magestade, a .entregar aos 
da Companhia das In dias Oc
cidentaes, no Jogar para isso 
marcado, mil bois de carro, 
mil vacas, duzentos cavallos, 
trezentas ovelhas, tudo em 
tres annos, a saber, no mez 
de Março de 1649, quinhen
tos bois, quatrocentas e oi
tenta vacas, vinte toiros, cem 
cavallos, e cem ovelhas; e em 
cada um dos seguintes an
nos, duzentos . e cincoenta 
bois, duzentas e cincoenta 
vacas, dez toiros, cincoenta 
cavallos, é cem ovelhas. 

ART. IV. 

Todos aqueUes que ante
riormente tem residido nas 
Capitanias da Companhia das 
Inclias Occidentaes sob a obe
diencia dos Senhores Esta
dos, e por causa de dividas, 
ou por outro moti"'•o, se re-

ART. III. 

Já respondi por tres dif
ferentes ~vezes, que é impos
sivel conceder o que se pede 
por este Artigo; e essa im
possibilidade não provem tan
to da quantidade como da 
materia; peço pois aos Se
nhores Estados que retirem 
este Artigo. 

ART. IV. 

Os Portuguezes, outr' ora, 
das ditas Capitanias, e reti
rados dos Jogares da obedien
cia do Senhor Rei de Portu
gal, durante os tumultos, ou 
depois, ser~o obrigados a pa
gar as dividas deUes com jus-
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nllés demeurer sous !e com
mandement du dit Seigneur 
U.oi, seront obligés à pa)'er 
les clettes justement sur eux 
pretendues, par la Générale 
Compagnie des I odes Occi
dentales, ou par les particu
liers; ct les juges de Sa Ma
jesté seront oblígés à tout 
lemps qu'ils en seront requis, 
leur administrer promptc et 
bonne justice. 

,un. v. 
Pareillementseront payées 

les dettes justemenl prét.en
dues sur les sujets des SS. EE. 
par les Portugais relirés des 
dites Capilanies de la Com
pagnie des Indes ÜCCJdenta
les ; et seront les j ugesdes dits 
Seigneurs EE. GG. te nus à la 
requisitio11 des susdits Portu
gai's d'administrer p~ompte 
et bonne justice. 

ART. VI. 
On ne pourra oncques hâ

tir villes, bourgs, chateaux, 
ou aucune place forte à dix· 
lieues ,prês les frontieres de 
pat·t et d'autre, qu'avec con
naissance etconsentementdes 
régents d'un et d'autre coté, 
et celui qui sera d'intention 

prétendues par la G~né~·a~ 
Compaanie, ou particulie 
sujets :hcelle: les dites dei
tes seront pa)'ées en la roêOJB 
f · ; bl' su 1' ]c ot·me qu1 s et:a 1ra 
poyemeut des dettes des ]Ja
hitants du Brésil qui dcrntW 

' d(,"' reront sous le cornrnan 
ment. eles SS. EE. ei seron~ 
les juges du Scirrneur Ro~ 
obligés en ce cas c~rmneausst 

' .I ·1 en en touts nutres, quanu I s . . 
seront n'quis d' adminJstJCI 
bonne ·et prompte justice, ~[ 
nous conriendrons ~n ce lrnt' 

r e' .Lé de la maliêrc du p8. 

rnent. 

AHT. Y. t 
Je demeure rl' accord dcce 

Articlr. 

AR'f. VI. d 
J' en demeure d' a eco r · 
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tiraram e tenham ido residir 
sob o poder do dito Senhor 
Rei, serão obrigados a pagar 
as dividas, delles com justiça 
pertendidas pela Companhia 
Gernl das In dias Occidentaes, 
ou pelos particulares; e os 
juizes de Sua Magestade se
rão obrigados a todo o tem
po que para isso forem re
queridos, a administrar-lhes 
prompta e boa justiça. 

ART. V. 

. ~gualmente serão pagas as 
d1v1das justamente pertendi
das dos subditos dos Senho
res Estados pelos Portugue
zes _retirados das ditas Capi
t~mas da Companhia das ln
dws Occidentaes; e os juizes 
dos ditos Senhores Estados 
Geraes serão obrigados, a re
quisição dos subditos Portu
guezes, a administrar prom
pta e boa justiça. 

ART. YJ. 

Não se poderá jamais edi-
1\car villas, poYoações, cas
taliQS, ou alguma praça forte 
adezlegoasproximo das fron
teiras de uma e outra parte, 
senão com conhecimento e 
consentimento dos regentes 

tiça pertendidas pela Compa
nhia Geral, ou pelos parti
culares subditos da mesma•; 
as ditas dividas serão pagas 
oa mesma forma que se es
tabelecer para o pagamento 
das dividas dos habitantes do 
BrasiJ, que ficarem so]J o po
der dos Senhores Estados, e 
os juizes do Senhor Rei se
rão obrigados Deste caso, 
como tambem em todos os 
mais, quando para isso fo
rem requeridos, a adminis
trar boa e prompta justiça, 
e nós conviremos neste tra
tado da materia de paga
mento. 

ART. \'. 

Concordo neste Artigo. 

ART. VI. 

Estou de accordo. 

1618 
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de fa1re aucun fort nouveau, 
ou bâtir place forte, ser a ten u 
d'en advertir l'autre, pour 
ensemble prendre inspection 
oculaire de la pl'ac·e et y con-
sentir, si bon !ui semble. 

ART. VII . 

Et à fin que touts les sou
pçons soient ôtés, et nouvel
les disputes evitées, qu1 onc
ques pourraient arriver en
tre les habitants du Brésil des 
SS. EE. et les sujets du Sei
gneur Roi de Portugal; les 
sujets et inhabitants d'une et 
d'au.tre part, tant Ecclésias
tiques, que ~éculiers s' abs
tiendront de toute commu
nication et passages par ea.u 
et par terre sans pennission 
et avêu préalable des supé
ri eurs des places susdites, sa uf 
que cet Article ne dérogera 
à la permission donnée à la 
poursuite des dettes, ou biens 
meubles. 

ART. VIII. 

' Le ditSeigneur Roi de Por
''tugal, et ceux de La Nation 
Portugaise en Brésil, sujette 
à la Couronne de Portugal, 
seront tenus de payer cha
cun in solidum, et un pour 
touts à pêril et hazard du sus
dit Roi, et de la Nation Por
tugaise à la Compagnie des 
Indes Occidentales en satis
faction des dommages touts, 

ART. VII. 

J'en demeure d'accord. 

ART. VIII. 

Je conseiits à cet Artiole, 
mais non pas à la ela use qui 
éommence=etla pretention 
ulterieure; =c ar c e h e se~ 
rait que donnet occasion à 
de nouveaux differents sur 
une affaire, de laquelle nous 
avons dejà convenu, étant de 
plus beaucoup à considérer 
que dix 'mill~ caísses de sucre 
font une somme si consid&-

------1.~~~------------------~--~----------------
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de um e outro lado, e aquelle 
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que tiver intenção de fazer 
algum forte novo, ou de con-
struir uma prãça forte, ser.á 
obrigado a avisar o outro, 
para juntamente, fazer ins-
pecção ocular do sitio, e nisso 
consentir, se assim lhe pa-
recer. 

ART. Yll. 

E a fim de remover todas 
as suspeitas, e e\'itar novas 

· disputas, que jamais poderião 
ter lugar entre os habitantes 
do Brazil dos Senhores Es
tados e os Sub di tos do Senhor 
Rei de Portugal; os sub ditos 
e habitantes de uma e outra 
parte, tanto Ecclesiasticos, co
mo seculares, se absterão de 
toda a communicação e pas
sagens por agoa e por terra, 
s~m licença e previo consen
timento dos superiores das 
sobreditas praças, salvo que 
este Artigo não deroga.rá a 
licença dada para a persegui
ção das dividas, ou bens mo
veis. 

ART. VlH. 

O dito Senhor Rei de Por
tugal, e os subditos da Na
ção Portugueza no Brazil, 
sujeitos á Coroa de Portugal, 
serão obrigados a pagar catla 
um in solidum, e um por to
dos por conta e risco do so
bredito Rei e da 1~ação Por
tugueza, á Companhia das 
Indias Occidentaes em satis-

ART. YU. 

Estou de accordo. 

ART. vm. 
Consi_nto neste Artigo, mas 

não na clausula que começa 
= e a per tensão ulterior; = 
pois que não seria mais que 
dar occasião a novas diffe
renç.as ácerca de um nego
ci~, no qual já concordamôs, 
devendo-se alem disso consi
derar bem que dez mil cai
xas de assucar fazem uma 

1648 
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et ce au Recif, annuellement 
rnille caísse de sucre, motie 
hlanc, et rnotie mascavado, 
la caisse à 20 arrobes, de 
bonne et valable marchan
dise, pour I' espace de 10 ans, 
dont la premiêre livrance se 
fera au Mois de Mars I' an 
1649, et ainsi subsecutive
ment touts les· a·ns; et la pré
tension ultérieure de la sus
dite Cornpagnie des Indes Oc
cidentales de leur dommage 
souffert ser a soumise à la pro
nontiation des arbitres neu
tres, à choisir par chacun <les 
contrahants, lesquels au cas 
de discrepance assumerontun 
troisiême. 

ART. IX. 

Et ceux de la Compagnie 
des Indes Occidentales de !a 
part des Seigneurs États de
meurerout eo pos.session, et 
tiendront sur les côtes du mi
di d' Afrique toutes les pla
ces situées entre le Royaume 
de Loaoda et Benguela, et 
ainsi toutes les côtes, qui 
s' étendeot dês la hauteur de 
quatre jb).sques au treizíeme 
degré· inclusif, sans que les 
Portug(l.is puisseut avoir au
cune place sur le hord de la 
roer entre denx:, et eo cas 
qu'ils les ayent déjà acq~ises, 
soit pour avoir fait quelques 
for ts, ou loges ,' ou aut.rement, 

uali· rable, tant dans leur q 
· ue té que dans leur valeur, q 

· ' • · d1're et Je n ose presque nen •. 
cette som me excessive tnérL~e 

. bl . e so1t vénta ement qu on n 
d'au· pas trop rigoureux: en 

tres points moíns jmport~n:: 
dans ce traité de craJO 

' des qu'en nous amusant à 
choses moins considérab)es, 
nous venions à negliger Ies 
principales; et par tantje d~ 
mande que . cette cla~se 50~
ôté de cet Ar ti ele; s1 néa 
moins on désire laisser tot 
le contenu au jugement es 
arbitres j'y consents. 

ART. IX. X. XI. . )eS 
Pour ce qui conceroe . 

places et côtes du midi d' Afrl' 
que et lle de S.t. Thomé, 1: 
choses seront remises au ni 
me état qu' elles étaient aLI 

jour que la trêve conclue aLI 

moisdeJuin del'auoée i6h.it 
y fut puhliée c.onformerneo 
à ce qu'on~ déjà delivré ~~ 
Seigneurs Etats claos la 1 

ponse que donuerenlles.Ilad' 
tes Puissances !e prem1er e 
Juin de l'an t"644. Il ser~ 
lihre tant aux Portugais qu 
aux Hollandais de trafiquer 
dans leurs ports sans aucull 
empêchement en j}avant l~ 

• d I! uns et les autres uo ro 



llFt~ ,H>O IJO SENHOR O. JOÃO IY. í4J 

faç.ão de todos os damoos, e 
isso no Recife, anoualmente 
mil caixas de assucar, me
tade branco, e metade mas
cavado, cada caixa de 20 ar
robas, de boa e valiosa mer
cadoria, por tempo de dez 
armos, cuja primeira entrega 
se fará no mez de Março do 
anuo de 1649, e assim sub
sequentemente todos os an
nos; e a pertensão ulterior 
da sobredita Companhia das 
Indias Occidentaes relativa 
ao damno que soffrêra, será 
submettida á decisão de ar
büros neutros, que cada um 
dos contractantes escolher, e 
e~tes, no caso de discrepan
cw, tomarão um terceiro. 

ART. IX. 

E os subditos da Compa
nhia das Indias Occidentaes 
da p~rte dos Senhores Esta
dos ficarão de posse, e con
servarão nas costas du sul de 
Africa todas as praças situa
dos entre o Reino de Loan
da e Benguella, e assim to
das as costas, que se esten
dem desde a altura do quarto 
até ao decimo terceiro gráu 
inclusive, sem que os Portu
guezes possam ter nenhuma 
praça á beira mar entre dois, 
e no caso de as haverem já 
adqwrido, ou porque fiz€s
sem alguns fortes, cabanas, 
ou outra consa, serão obri-

somma tão cousideravel, tan
to na sua qualidade, como 
em seo valor, que não me 
atrevo a dizer nada, e esta 
soroma excessiva merece na 
verdade que não se seja de
masiado rigoroso em outros 
pontos · menos importantes 
neste tratado, com rf)ceio de 
que entretendo-nos com cou
sas menos consideraveis, ve
nhamos a descuidar-nos das 
principaes: e portanto peço 
que esta clausula seja reti
rada deste Artigo; entretanto 
se se deseja deixar todo o 
contbeudo ao julgamento dos 
arbitros, consi o to nisso. 

ART. IX. X. XJ. 

Pelo que respeita ás pra
ças e costas du sul de Africa, 
e Ilha de S. Thomé, as cou
zas voltarão ao mesmo estado 
em que se achavam no dia, 
em que a tregoa concluída 
no mez de Junho do anno 
de 1641, ali foi publicada 
conforme. as que já ou torga
ram -os Senhores Estados na 
resposta que deram as Altas 
Poteucias no primeiro de J u
nho de 16.44. Será livre aos 
Portuguezes, como aos Hol
landezes o traficar nos seus 
portos sem impedimento al
gum, pagando uns. e outros 
um rnreito igual reciproca-
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seront tenus de les quitter, éga l réciproquement, dont il 
ou les rendre à la Compa- sera convenu. 
gnie des Indes Occidentales. 

ART. X. 

Ma is qÚant aux places si- . 
tuées dedans le pays, et pos
sédées par le dit Roi de Por~ 
tugal, l!3s Portugais demeu
reront en posses'sion cl' icel-
les dans les limites sousmen
tionnés, et ainsi au pays fer
me d' Afrique retiendront tel
lcs terres et places, qu'ils ont 
possedé en !'ao 164·7, et joui
ront aussi de la liberté cln 
commerce en rorme et selon 
le présent Traité qe trêve, 
faite pour dix ans, à condi
tion qn'ils payeront des es
claves et autres denrées et 
marchandises à la Compagnie 
des Indes Occidentales telle 
recognition et te! droit que 
les habitants des Provinces 
Unies sont tenus à payer. 

ART. XI. · 

Et à fio qu' en ceei Iiulle 
rraude soit faite, les navires 
des Portugais ne pourront 
aborder aucuns havres, ri
vieres, bahies, ·ou autres ruis"" 
selets hormis la rade de la 
ville de S.t Paulq de Loanda 
ducoté du midi, ouducoté du 
septentrion, ni aussi trans
porter leurs esclaves neg.o
ciés, denrées et marçhandi-
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gados a abandona-las, ou a 
entrega-las á Companhia das 
lndias Occidentaes. 

x . 
Mas quanto ás praças si

tuadas dentro do paiz, e pos
suídas pelo dito Rei de Por
tugal, os Portuguezes fica
rão de posse destas nos li
mites abaixo mencionados, 
e do mesmo modo, no paiz 
fechado de Africa rete.rão 
aquellas terras e pr-aças, que 
possuíram no anno de 1647, 
e. gozarão tamhem da liber
dade do commercio na forma 
e segundo o presente Tratado 
de tregoa, feito por dez an
nos, com condição que elles 
pagarão pelos escravos, e ou
t.ros generps e mercadorias á 
Companhia elas Indjas. Qcci
dentaes, os mesmos direitos 
que os habitantes das Pro
víncias-Unidas são obrigados 
a pagar. 

ART. XI. 

E paua que nisto não haja 
fraude, os navios dos Portu
guezes não poderão abordar 
a nenhuns portos, rios, ha
hias ou outros pequenos rios, 
alem da enseada da Cidade 
de S. Paudo de Loanda do 
lado do Sul, ou do lddo do 
Norte, nem transportar seus 
escravos comprados, generos 
e mercadorias por Olltro ca-

mente, sobre que se con
cordará. 
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ses par autre chemin que la 
dite ville el havre de .S.t Pau
lo, ou de tout temps· le com
merce est établi, et r on est 
coutumé de payer les droits. 

ART. Xll. 

Semblablement ceux de la 
Compagnie possederont tou
te 1'1le de S.t Thomé avec 
ses forts et forteresses, el sur 
lecoté septentrional de I' Afri
que toutes les places, desquel
les ceux de la Compagnie cn 
l'an de 1647 om. été en pos
session; et si d' aventure les 
Portugais depuis I' an 164.2, 
et durant les dernieres dis
putes sur l'tle susdite, et le 
coté septentrional de 1' A f ri
que entre les limites susmen
tionnés, eussent aussi fcrit uu
cun~ forts, ou logis, occu
pés, ou conquis, soit par for
ce, ou aucune autre maniê
re, seront aussi tenus de les 
quiter, ou restituer, comme 
de&sus est dit des côtes du 
midi. 

ART. XII. 

Pour ce qui concerne l'il.e 
de S.l Thomé, dont il est fa1t 
mention en cet Article, je re
ponds dans la même foTme, 
quej'ai fa1tsur l'affaired 'An
gole, étant Louts deux de mê
me nature; et pour ce que 
je ne Yois point dans ces der
niers articles de réponse à 
ce que j'avais demandé dan~ 
l' Árticle xni de ceux que j'a1 
donnés le 19 Aofit touchant 
la libre jouissance des condi
t.ions stipulées par les habi
tants de la Paraiba, au temp;; 
qu'ils se sont soumis à Jeur 
obéissance, qui do1vent être 
déclarées et inserées dans le 
présent Traité; je demande 
qu€ 'la dite jouissance soil 
~oncedée par les Seigneurs 
Etats aux Portugais leurs sw 
jets dans le Brési'l, pour une 
plus gra nde assurance du 
Traité, tant du colé des Sei
gneurs EE.; que de la part 
de leurs sujels, auxquels Sa 
Majesté de Portugal a pro
mis d'obtenir de E. H. P. 
la dité jouissance, quand il 
a promis de faire la dite res
titution. 

Outre que comme les dits 
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. minbo, seuão pela dita Ci-
·d·ade e porto de S. Paulo, 
aonde sempre o commercio 
estiver estabelecido, e é cos-
tume pagar os direitos. 

ART. XIL 

Do mesmo modo os da 
~ompanhia possuirão toda a 
1lha de S. Thomé com seus 
fortes e fortalezas, e do lado 
septentrional de Africa todas 
as praças de que os da Com
panhia se achavam de posse 
no anno de 1647; e se por 
ventura os Portuguezes; des
de o anno de 1642, e du
rante as ultimas disputas so
bre a sobredita ilha, e o lado 
septentrional da Africa enlre 
os limites acima menciona
dos,) tiverem tarnbem feito 
alguns fortes ou casas, occu-

. padas, ou conquistadas, quer 
pela força, quer por outro 
modo, serão igualmente obr.i
~ados a abandona-los, ou res
tttui-los, como acima fica dito 
das costas do Sul. 

TO!!. L 

ART. XII . 

Pelo que respeita á ilha 
de S. Thomé, de que neste 
Artigo se faz menção, res
pondo na mesma fórma, que 
o fiz sobre o negocio de An
gola, sendo ambos da mesma 
natureza; e porque não vejo 
nestes ultimas artigos res
posta ao que eu havia pe
dido no Artigo xm dos que 
dei em 19 de Agosto no to
cante ao livre goso das con
dições estipuladas pelos ha
bitantes da Parahiba, no tem
po em que se submetteram 
á sua obediencia, as quaes de
vem ser declaradas e inser
tas no presente Tratado; pe
ço que o dito goso seja con
cedido pelos Senhores Esta
dos aos Portuguezes seus sub
dttos no Brazil, para maior 
segurança do Tratado, tanto 
do lado elos Senhores Esta
dos, como da parte de seus 
subditos, aos quaes Sua Ma
gestade de .Portugal promet
teu obter de Suas Altas Po
tencias o dito goso, quando 
prometteu fazer a dita resti
tuição. 

Alem do que, como os di
tos habitantes não experi-

10 
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ART. Xlll. 

Touts les prisonniers d' une 
e.t d' autre part, de quelle qua
hté, ou religion qu'ils soient 
( les J uifs y compri s) par aeçà 
et par delà la ligne, seront 
relàchés et mis en liberté 
sans rançou, et apres la ra-

( 

habitants n' experimentent 
pas la douceur, et Jes av~p
taaes du gouvernement JJll' o . t 
médiat des Seigneurs Eta 5

' 

qui expérimentent Jes sujets 
ele ces quartiers. 1 

Et au contraíre ils 0 ~ 
cléjà bien souvent espérJ
menté la rigueur du regime 
des ministres de la Coi11P~
gnie, et pour cela ils dês;· 
rent d'avoir en ce point tou ~ 
sorte d' ássuranee, et ce qo~ . ue:. 
regarde les Ecclésiastiq . 
s'aJ·oustera dans la forme, qu' pnsera trouvé convenahle. ~ 
reillemenf comme il ne JJ1.

9 

l' A rttété rien répondu sur 1:1 ' n-ele x1v; je demande que 
tre le Seigneur Roi de· Pot~ 
tugal et les SS. EE. des PaJ_ 
Unis, soit établie une pai> 
universelle, tant eu Europ~ 
comme en Asie, Afrique 8 

. 
• • J] ' 

Amérique, aux condit1° · 
· · t 1· o tiS' qm seront sur ce suJe a 

tées, et sera cet accoi1lJI!; 
dement inseré au dit Trai t 
sans qu'il soit ae vigueu~ ~1 
force devant la concluS'0 

du Traité de paix. 

ART. XIII. Je 
Je demeure d'accord 

cet article, 
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T ART. XIII. 
odos os prisioneiros de urna 

quer e ou~ra parte, de ~u~I-
quahdade ou rel1gJão 

que · ' 
08 J s:Jam (comprehendidos 
1. hu eus). áquem e alem da 1n a _ 

' serao soltos e postos 
elll lib d ' e r a de · sem rescrate e 

b ' 

mentam a brandura e van
tagens do governo imme
diato dos Senhores Estados, 
que experimentam os subdi
tos destas regiões: 

E pelo contrario ja por 
bastantes vezes tê em elles ex
pel'Ímentado o rigor do go
verno dos ministros da Com
panhia, e por isso desejam ter 
neste ponto toda a sorte de 
segurança; e o que respeita 
aos Ecclesiasticos se ajustará 
na fórma, que se achar con
veniente. Do mesmo modo 
como nada se me respondeu 
sobre o Artigo xrv, peço que 
entre o Senhor Rei de Por
tugal e os Senhores Estados 
das Províncias Unidas, seja 
estabelecida urna paz u~iver
sal, tanto na Europa, c0mo 
na Asia, À.frica e Arnerica, 
com as condições que forem 
.ajustadas ácerca deste obje
cto, e este ajuste será inserto 
no dito Tratado, não tendo 
força e vigor antes da con
clusão do Tratado de pa~ . 

ART. xnr. 
Estou de accordo neste 

Artigo. 
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tification de cet accord sera 
publiée une amnistie géné-
rale, par laque1le touts actes 
d'bostilités exercées de part 
et d'autre tant des inhabi-
tants et sujets de l'État des 
Provinces Unies au Brésil, 
que des sujels du Seigneur 
Roi de Portugal: seront mi-
ses en perpetuei ouhli, sans 
y comprendre Théodore de 
Hoogstraate. 

ART. XlV. 

Cet accord sera ponctuel
lemente et religieusement ob
servé de part et d' autre, et 
en cas qu' avec le temps soit 
contrevenu en aucun quar
ti.er du Brésil, ou ailleurs par 
delà de la ligue équinoxiale 
par le dit Seigne!fr Roi de 
Portugal, les Portugais mê
mes, les Seigneurs États, 
1eurs sujets mêmes, ou quel
ques autres par leur ordre 
respectivement, on entend 
que non pas ce Traité seu
lement, mais aussi le préce
dentTraité du 12Juin 1641 
seront cassés, et générale
ment tenus pour rompus, 
tant en deçà quant en delà 
la ligne. 

ART. xrv. d de 
Je demeure d'accor. · 

· condrh00 

cet Article avec dOffé--
qu' aussitôt que• les, se

1 
de

rents commenceront ~ de 
couvrir entre ·les s~Jets le5 

d' t so1ent par.t et au re, "l d'un 
Gouverneurs au Brés! , de 
et de l'autre coté obhg~~res 
se trouver sur les frontJ ~ 

l rs co!ll 
par eux, ou par eu. et 

· · délrvrer m1ssmres, pour. 'il est 
convenir à l' am1able (s t"o!l 

Para 1 
possible) sur la re . deS 

· b rvauon des gnefs et o ~e , . nepetl"' 
Traités. E o quo I 5 tls Je 5eru 
vent s' accorder ~nse~n por~ 
donné au plustôt avts êS pa ·s 
tugal à Sa 1\laje~té, et ·sÉ taiS, 
Bas U ois a ux SeJg.neui té 

d' treCO ' 
à finque d'un et au. t utl' 
'M· . bl'cs soien . tmstres pu 1 . vtll' 
torisés, ou envoyés pourdjlfé-' 
der et terminer les 

' rents. 
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arl' d a rattflcação deste 
a~o: ? será publicada uma 
dosnJstta geral, pela qual to
e'"e 

0
.
8d actos de hostilidades ., rct a d 

n s e uma e outra ,.arte t 
tes e' an.to pelos habi tan-
p .su~dtlos do Estado das 

rovn1cta U . d 
Co s 1ll as no Brazil rno 1 • nh .Je. os subditos do Se
~ or .nei de p t . l "- . ruo . ar . o r uga , nc.1-

na0 P a sempre esquecidos 
secam h d . ' a Th pre en endo msto 
eodoro Hoogstraate. 

E Allr. XIV. 
ste aJu t e re] ' . s e sera ponlual 1giosu de Um rncnte observado 

ca80 a e outra parte e no 
que ' · 

traven] por tempo se con-
J 

111 ern alo· · uo B . < o uma rc<YJão raz1t o 
alern da' ~u em outra parte 
Pelo dito 

8
hnha equinoccial, 

tugal, el enhor Rei de Por
illos p 1 os Portuguezes mes-
seu8'8~~~~ Senhores Estados, 
alguns ou~tos mesmos, ou por 
respecti ros por sua ordem 
que llfiova~ente, entende-se 
do th 

8 tncnte este Trata-' •uas t b 
dente d am em o prece-
164.1 e_ ~2 de Junho de 

sera0 l'd rallllente . Inva t ados, e·ge-
dos, tanto ~dos por annulla
da linh quem como alem a. 

AllT. XiV . 

Fico de accordo neste Ar
tigo com condição que logo 
que se comece a descobrir 
as differenças entre os sub
ditos ele uma e outra parte, 
os Governadores do Btazil 
ou seus Commissarios ele um 
e outro lado sejam obriga
dos · a acharem-se nas fron
teiras, para deliberarem e 
convirem amigavelmente (se 
possível fôr) sobre a repara
ção dos aggravos e observa
ção dos Tratados. E não po
dendo juntos vir a um ac
cordo, dar-se-ha o mais bre
ve possível aviso para Portu
gal a Sua M·a.gestade~ e para 
os Paizes BalXos Umclos aos 
Senhores Estados, a fim ele 
que ele uro e outro lado ~e
jam authorisados ?U envm
dos l\'Iinistros pubheos, para 
terminar as diO'erenças. 

16.1.8 
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AllT. XV. 

Pour à quoi prévenir les 
sujets d'une part et d 'au- . 
tre seront serieusement com
mandés d' observer touts les 
points compris en ce Traité, 
avec advertissement· que le 
dit Seigneur Roi, et les Sei
gneurs États respectivement 
ont resolu, et promis à leurs 
sujets les défendre avec toute 
la puissance ele leurs États 
respectivement contre touts 
les infracteurs des Traités et 
accords. 

ART. XVI. 

En ce Traité seront com
pris touts les Bois, Princes, 
Seigneurs, Peuples, et Na
tio os, avec lesquels le dit Sei
gneur Roi, et les Seigneurs 
États, ou de leur part la gé
nérale Compagnie des Indes 
Occidentales sont en allian
ce, ou amitié respectivement, 
tant en A f ri que, qu' en Ame
ri que, nul excepté. 

ART. XVII. 

Le Traité sera agréé et ra
tifié par le Seigneur Roi de 
Portugal, et les Seigneurs 
États Généraux respective
ment en due et meilleure for
me en trOis mois à commen
cer de la date d'aujourd'hui, 
et sur ce ét;w~ venue la ra
tification du Seigneur Roi 
susmentionné au dit temps, 

AUT. XV. 

D'accord. 

ART. XVI. 

D'accord. 

ART. XVJl· 

D'accord. 
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AUT. XV. 

Para prevenir o que, se 
mandará o]Jservar seriamente 
aos subditos de uma e outra 
parte todos os pontos com
prebendidos neste Tratado, 
advertindo, que o dito Se
nhor Rei e os Senhores Es
tados respectivamente resol
veram e prometteram a seus 
suhditos de os defender com 
lodo o poder de s~us Esta
dos respectivamente, contra 
todos os infractores dos lfra
taclos e ajustes. 

, ART. '\.VI. 

Neste Tratado serão com
prehendidos todos os Reis, 
Principes, Senhores, Povos 
e. Nações, com os quaes o 
dito Senhor Rei e os Senho
res Estados, ou da sua pal;
t~, a Companhia Geral das In
dias Occidentaes tem alliança 
ou amizade respectivamente, 
tanto na Africa, como na 
America, não se excepbuando 
nenhum. 

ART. XVII. , 

O Tratado será approvado 
e ratiíicado pelo Senhor Rei 
.de Portugal, e pelos Senho
res Estados Geraes respecti
vamente em devida e melhor 
fórma, dentro de tres mezes 
a começar da data de hoje, 
e chegando no dito tempo a 
ratificação do Senhor Rei aci
ma mencionado, será a mcs-

ART. XV. 

De accordo. 

ART. XVI. 

De accordo. 

ART. XVII. 

De accordo. 
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ellc sera écbangée et delivréc 
conlre celle eles susdils EE. 
Généraux. 

ART. XVJl[. 

Et à Gn que cc Trnité puis
sc êlre mieux observé, se
ront obligés par sérment for
mel promettre l' oh ervalion 
de ce Traité au Reei f le Pré
sident, et Grand Conseil nu 
nom eles susdits Seigneurs 
Élals, ct de louts Ies inha
bitants, en présence des Mi
nistres Porlugais de Sa Ma
jcsté susmentionnée, et en la 
Buhie de todos os Santos, et 
Rio de Janeiro, par Ie Gou
vcrneur, et Regents de ces 
places du nom du su ditSei
gneur Roi, et touts lcs inhu
bitants illec aussi en presen
cc, et à la requisition dcs 
Deputés à cettc fin y cmoy(·s 
du Hecif. 

ART. XIX. 

Et ccsseront touls uctcs 
d'hostilité, et la restilulion 
des places stipulées et biens 
sera faite aussitôt que la no
tification de cct accord sera 
faite au Brésil, et uilleurs, 
laquelle au plus tard suivra 
la signature de ce présc!nt 
Traité. 

AllT. XVIU. 

D'accord. 

ART. XIX • 

.Je uemeure aussi d'accord 
de cct Article; néanmoins si 
les Seigneurs États trouvent 
bon que touts les actes d'hos
tilité cessent aussitôt que )c 
Traité sera signé, il me sem
ble qu' il serait plus à pro
pos que pour obvier à beau
coup de desordrcis, qui pour
raicnt arriver. 
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ma trocada e entregue pela 
dos sobreditos Estados Ge
taes. 

ART. XVIII. ART. XVIII •. 

De accordo. E para que este Tratado 
possa melhor set· obsenado, 
serão obrigados, por jura
mento formal, a prometter a 
observancia deste Tratado, 
no · Recife, o Presiflente, e o 
Gram-Conselho, em nome dos 
Senhores Estados, e de todos 
os habitantes, em presença " 
dos Ministros Portuguezes de 
S_ua · Magestade acima men
CIOnada; e na Bahia de todos 
os Santos e no Rio de J a
neiro, o Governador e Re
gentes desses lugares em no
me do sobredito Senhor Rei 
·e de todos os seus habitantes, 
tam~e!ll em presença e pela 
requ1s1ção dos Deputados ali 
mandados do Recife para esse 
fim. 

ART. XIX. 

E cessarão todos os actos 
de hostilidade e a restitui
ção dos lugar~s e bens esti
pulad?s se effectuará logo que 
a notificação deste ajuste se 
fizer no Brazil e nas outras 
P_artes, a qual, o mais tar
dar, seguirá a assignaturac 
deste Tratado. 

AllT. XIX. 

Tambem fico de accordo 
neste Ardgo; todayia se os 
Senhores· Estados acham que 
tod-os os actos de hostilidade 
cessem logo que o Tratado 
se assignar, parece-me que 
isso seria mais a proposito, 
a fim de obviar a muitas de
sordens, que poderiam acon
tecer. 
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AUTlGOS ),> CO~UlÇÕES DE 'l'l\.A'fr\DO ENTRE O INFANTE DO~l 

REI DE FUANÇA, ASSIGNADOS 

(s OUS,\. UIST . GEM:,\1" 0-' t:A5/. IIEH. 1'1\0V. T. IV, !. IV. (i , . N" 279 , >J>AU. 705.) 

Árticles et conditions arrestées entre le Sieur Comte 
de Brienne, Conseiller du H.oi en ses Conseils, Commaw 
deur de ses Ordres, Secretaire ·d'Estat et de Ses Commaw 
demens, Commissaire député par Sa Majesté: Et le Sie.ur 
Suarez, residant en France pou:r le Roi de Portugal, agJS' 
sant en ce rencontre pour et au nom de M.le Prince Edouard, 
son l<'rere, lnfant de Portugal. 

Sa Majesté aiant entendu la proposition faite par le 
Sieur Suarez, au nom du dtt Sieur Prince Edoüard, aéte~ ~~ 
Pr.isonnier par les Espagnols au Chasteau de Milan, qu .11 

pleust à Sadite Majesté continu'er ses instances pour sa 1~
berté, et de ne point se lasser de la demander et poursu.J• 
vre jusqnes à ce qu'il en aie reçu le fruit. Et se sentant MJa 
trés-obligé à la protection et aux assistances qu'il eu are· 
cul:ls, il auroit eu la pensée de témoigner sa reconnoissan~e 
et sa gratitude, par des marques plus effectives de son 3 • 

fection envers Sadite Majesté, en !ui donnant un secours de 
Vaisseaux armez en Guerre pour s'en servir contre leurs 
communs ennemis; ce que ne pouvant faire assez facilement, 
il auroit fait supplier Sa Majesté cl' accepter une somiJIC 
d'Argent pour emploier à cet effet, demandant aussi de 53 

part qu'Elle voulust entrer en obligation avec lui, de .0e 
point faire de Paix avec le Roi Catholique, sans qu'il s'ol~)Jge 
par un artícle du Traité de mettre en liberté le dit Sieur 
Princ13 Edoüard, un mois au plustard apres les Ratificatio~s 
d'icelui expediées ou échangées, sur quoi ont esté resohtêS 
les conditions suivantrs. 



llUARTE, llllliÃO lJ 'EL-JlEI O SENHOR D. JOÃO IV, E LUIZ XIV 

A 4 DE JUNHO E 2 Ím SETE~1BRO DE 1649 . 

('rnA ouq:í..o I'ARTi r.uun.) 

Artigos e condi(~ões ajustadas entre o Senhor Conde 
de Brienne, Conselheiro d'EI-Rei em Seus Conselhos, Com
lllendador de Suas Ordens, Secretario de Estado e dos Seus 
fifandaclos, Commissarjo Deputado por Sua Magestade: E o 
Senhor Soares, residente em França pelo Rei de Portugal, 
0!lrando nesta entrevista pelo e em nome do Senhor Prín
Cipe D. Duarte, Seu Irmão, Infante de Portugal. 

Sua Magestade tendo ouvido a 11roposta feita pelo Se
nh~r Soares, em nome do dito Senhor Príncipe D. Duarte, 
de.hdo corno prisioneiro pelos Hespanhoes no Castello de 
~idão, a fim de que Sua Magestade fosse servida· continuar 
~s sup.s instancias para a sua liberdade, e não desistisse de 
a pedir e de proseguir até obter bom resultado, e sentin
~o-se já muito obrigado pela protecção e assistencia que 
c elle recebêra, tivera o pensamento ,de testemunhar o seu 
rec?nhecimento e a sua gratidão, por meio de signaes os 
~a1s effectivos de seu affecto para com Sua dita Magestade, 
ando-lhe um soccorro de Navios armados em guerra para 

d:Hes se servir contra os seus inimigos communs; o que 
nuo podendo fazer facilmente, teria mandado rogar a Sua 
Magestade que aceitasse uma quantia de dinheit·o para em
hregar neste objecto, peclindo igualmente da sua _parte, que 
ouv~sse de obrigar-se parÇJ. com elle, a não fazer a paz com 

O R.e1 Catholico sem que este se obrigue por um Artigo do 
. Tratado a pôr em liberdade o dito Senhor Principe D. Duarte, 

um mez, ao mais tardar, depois-das Ratificações do mesmo 
s~rern expedidas ou trocadas; em vista do que foram -resol
VIdas as segtlintes condições. 

1649 
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1649 r. Que Sadit!'! l\fajesté accepte Ies dits offres d' autant 
Ju4ho plus ';olontiers, qu'Elle a tot•jours eu beaucoup d'estim_e et 

d'affection pour Ia personne et Ies intérests dudit Stenr 
Prince Edoüard, au n0m duque} ledit Sieur Suarez pr.o~ 
met et s' oblige, ne pouvant donner presentcment Iesd•~s 
Vaisseaux, de faire paier au Roi, és mains de celui qu'1l 
voudra c.oinmettre, la somme de six cens mil livres tour~ 
nois en soixante mil Pistoles d'Espagne et de poids, qui 
seront acquitées en la Ville de Lyon, ou en celle de Li!:iouroe, 
au choix de Sa :M:ajesté; Sçavoir, la.moitié comptant à let~ 
tre veüe, et le reste paiable de la mesme rte dans la fin 
de Novembre prochain. · 

n . . Ledit Sieur Comte de Brienne promet et s'oblige 
au nom de Sadite Majesté, que moiennant ledit paiement 
ainsi effectué de !adite somme de soixante mil Pistoles d'Es~ 
pagne de poids à Lyon ou à Ligourne, au choix de Sa M~~ 
jesté, si contre ce que les Min istres d'Espague ont dêja 
promis à l\'htnster, et Cf>Otre la coutume observée en tous 
Traitez de délivrer les Prisonniers, le Roi d'Espagne faisoit 
difficulté d'accórder la délivraoce dudit Siem Prince, Sa 
Majesté n'achevera point le Traité ele Paix avec ledit Roi, 
qu'il ne soit dit par article exprés, que ledit Sieur Prince 
Edoüard sera mis en liberté de sa personne un mois aprês 
que les Ratifications dudit Traité de Paix auront ,esté e:x:-
pécliées ou echangées de part et d' autre. · 

nr. Promettent ledit Sieur Comte de Brienne et ledit 
Sieur Suarez, respectivement fournir lr.s Ratifications du 
present Accord ; Sçavoir, celle_ du Roi dans trois jours et 
oelle dudit Sieur Prince Edoüard dans six mois prochains: 
et en cas que ledit Sieur Prince ne voulust ratifier le pre~ 
sent Accord dans le temps susdit, a esté expressementcon~ 
venu qu'il demeurera nul et comme non avenu, et !adite 
moitié montunt à 'trente mil Pistoles d'Espagne de poids, 
qui aura esté comme dit est, ,payée comptant sera rendue 
et restituée, et tout ce qui aura esté touché par-Sadi te 1\ia- , 
jesté sans retardement ni difficulté: et neanmoins ne lais~ 
sera de conti'nuer ses instances pour sa liberté avec autant 
de chaleur et d'affection qu~m•paravant. Fait doubles à Com~ 
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t. Que Sua dita l\fagestade aceita os ditos offerecimen-
1os co~ tanta melhm: vontade,/ quanta tem sido sempre a 
~~a mmta estima e affeição pela pessoa e pelos interesse_s do 

•to Senhor Príncipe D. Duarte, em nome do qual o dito 
Senhor Soares promette e se obriga, não podendo dar prc
s~~temente os ditos navios, a mandar pagar a El-Rei, nas 
IU?os_ daquelle que quizer nomear, a quantia de seiscentas 
tnil libras tornezas, em sessenta mil Dohrões de Hespanha 
e de peso legal, que serão satisfeitas na Cidade de Leão, 
ou na de Ligourne, ã escolha de Sua l\fagestade; a saber, 
metade em dinhf;ro de contado em letra á vista, e o resto 
P~ru ser pago da mesma sorte n@ fi~1 de Novembro pro
XImo. 

u. O dito Senhor Conde de Brienne promette e se obriga 
em nome de Sua dita Magestade, a que mediante o dito pa
~me~to assim effectuado da dita quantia d~ sessenta m.il 

obroes de Hespanha, de peso legal, em Leao ou em Lt
go_u~ne, ú escolha de Sua l\lagestade, se contra o que os 
~hmstros de Hespanha _já prometteram em 1\'Iunster, e con
tra o costume observado em todos os Tratados de entrega 
de Prisioueires. El-Rei de Hespanha fizer difficuldade em 
conceder a ent~ega do dito Senhor Príncipe,. Sua Mages-. 
t:~e não concluirá o Tratado de Paz com o dito Rei, que· 
n_uo seja dito em artigo expresso, que o mesmo Senh@r Prin
C!pe_ D. Duarte será posto em liberdade, um mez depois das 
:atJfi_cações do dito Tratado de Paz haverem sido expj?di-

as e trocadas de . uma e outra parte. 
IU. O dito Senhor Conde de Brienne e o di-to Senhor 

S~ares promettem apresentar respectivamente as Ratifica
~~es do presente Ajuste; a saber, a d'El-Rei dentro de tres 
~as, e a do dito Senhor Príncipe D. Duarte nos seis pro

XI~os mezes: e no caso que o dito Senhor Príncipe não 
qunesse ratificar o presente Ajuste no prazo sobredito, con
v:io-se expressamente que o mesmo ficará nullo e como se 
ha_o tiv:esse lugar, e a dita metade, importando em trinta 
Ill•l Dohrões .de Hespanha, de peso legal, que haverá sido, 
corno fica dito, paga em dinheiro de contado, será entre
gue e restituída, assim como tudo quanto Sua Magestade 
houver percebido, sem dilação nem · difficuldade: e não ob
sta i! te, não deixará de continuar suas instancias pela liber-
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piegne le 4 jour de Juin 16li-9. Signé De Lomenie, avec 
paraphe, et Christoval Suarez d' Abreu, aussi avec paraphe. 

Depu~s I' Accord ci-dessus arresté et ex pedié, a esté eo
core convenu entre lesdits Sieurs Comte de Brienne et Sua
rez, qu'au moien du paiement crui se fer~ à Lyou ou à Li
gourne, au choix de Sa l\'lajesté, dans le m0is d'Octobre 
prochain, des trois cens mil livres, ou trente mil Pistoles 
du second paiement porté par ledit Accord : 

1. 11 sera dit par le Traité de Tréve (eu cas qu'il s'en 
fasse une de plus de deux ans entre les deux Couronnes) 
comme en cas de Paix, que ledit Sieur Prince Edoi.i.ard sera 
mis en liberté aussi-tost apre~ la Ratificatlon du Traité, & 
que le mesme jour d'içelles les Ordres d'Espague eu serQ~t 
envoiez. p,ar Courier exprés à celui qui aura en garde Jedit 
Sieur Prince, sans attendre le terme du mois apres la Ra~ 
tification mentionnée ci-dessus. ' 

n. Qu'il sera dit aussi par le mesme Traité de Paix _ou 
de Tréve, que ledit Sieur Prince s·era mis .en dépost és ma~ns 
du Pape & de Ia Repuhlique de Venise comme les Medi~
teurs .de la Paix, ou bien du Grand Duc de Florence, aussi~ 
tost aprés la signature dudit Traité: & que dês le 'rrles~e 
jour les 01·dres d'Espagne en' seront envoiez llar Couner 
ex. rés à celui qui aura Jedit Sieur Pr.ince en-garde, pour Ie 
remettre à celui qui sera nommé & envoLé par lesdits l\fe~ 
diateurs, ou par le Grand Duc pour le recev(')ir. 

m. Qu'il sera encore dit par le mesme Traité de Pai~ 
ou de Tréve, que celui qui sera chargé en dépost dudtt 
Sieur Prince, le mettra és mains de celui qui sera norn~é 
& envoié de la part de S. lVI. pour le recevoir & condUire 
en seureté. 

IV. Et pour donner des preuves plus particulieres de 
l'affection & bonne volàuté de Sa Majesté envers ledit Sieur 
Prince, promet ledit Sieur Comte de Brienne au norn de 
Sadite Ma~esté, de faire tout sou possible pout obteni~ du 

· Roi Catholique ou de ses Ministres, que ledit Sieur .Pnnce 
soit déposé au plustost és mains desdits 1\fediateurs ou du~ 
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~ade d? mesmo, com tanto empenho e affecto como d'an
te~. Fetto .em duplicado em Compiegne, ~ 4 de Ju~ho de 
S 49. Asstgnado De Lomenie, (com rubnca), e Chnstovão 
oares de. Abreu (tambem com rubrica.) ' 

Depots de feito e expedido o Accordo acima mencio
n~o, convieram mais os ditos Senhores Conde de Brienne 
e oares, que mediante o pagamento que se fizer em Leão 
ou em L' · tgourne, á escolha de Sua Magestade, no proxtmo 
~ez de Outubro, das tresentas mil libras, ou trinta mil 

obroes do segundo pagamento contido no dito Ajuste: 
I. Que se digJ no Tratado de Tregoas (uma vez que 

se façam por mais de dois annos entre as duas Corôas) 
~amo no caso de Paz, que o dito Senhor Príncipe D. Duarte 
t edá posto em li])erdade logo depois da Ratificaç~o do Tra
a o, e que nesse mesmo dia ' as ordens de Hespanha se:~;ão 
ii~ra esse fim enviadas por Corr~io ex_pr~sso áquelle que er a s~u cargo a guarda ~o dtto P~JOClpe, ser_n esperar 
P. 0 termo de um mez depOis da Ratificação actma men
Cionada. 

d n. Que tambem se dirá no mesmo Tratado de Paz ou 
n e 1'regoas, que o dito Senhor Príncipe será depositado 
d~s mãos do Papa e da Republica de Veneza, como Me
liadores da Paz, ou então nas do Gram-Duque de Florença, · 
eogo depois da assignatura do dito Tratado; e que desde 
esse. mesmo dia as ordens de Hespanha serão para esse fim 
dnvd~das por Correio expresso áquelle que tiver a guar. a 
; Ito Senhor Príncipe, para o entregar a quem fôr no
D eado e manàado pelos ditos Mediadores ou pelo Gram-

uque, para o receber. 

0 
lii. Que se dirá ainda mais no dito Tratado de Paz 

8.~ de Tr_egoas, que aquelle que tiver a seu cargo o depo-
1 ° do dito Principe, o passará às mãos do que fôr no

:eado .e .mandado da parte de S. rif. para o receber e 
nduz1r com seg~rança. 

b Iv. E para dar provas maü: particulares do affecto e 
.P 0~ v?ntade de Sua Magestade para com o dito Senhor 
n rtnctpe, promette o àito Senhor Conde de Brienne, em 
ohrne de Sua dita Magestade, fazer todo o possivel por 
S~ ter d'El~R~i Cat~olico o_u de seus Minis.tros, que o dito 

nhor Prmc•pe seJa depositado quanto antes nas mãos dos 

16«9 
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dit Grand Duc, & d'agir avec vigueur pour ce dessein s?ns 
attendre le temps de la signature du Traité; & en ca~ qu on 
le puisse ainsi ohtenir, ledit Sieur Suarez ferá parer par 
led. Sieur Prince comptant la somme de cent mil livres ou 
dix mil Pisloles à Paris, és maios ele celui qui sera nomrné 
]lar Sadite Majesté pour Jes recevoir. 

v . . Promettent respectivement fournir les Ratificatio~s 
comme dessus, d~s Articles ajoutez au present Traité. FaJt 
à Paris le 2. jour de Septenihre 16lf.9. Signé comme dessus. 
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d!tos Mediadores ou do dito Gram-Duque, e de obrar com 
~tgor para este fim sem esperar pelo tempo da assignatura 
S 0 Tratado; e no caso de assim se poder conseguir, o dito 
enh?r Soares fará com que o dito Senhor Príncipe pague, 

~tn dn~heiro de contado, a quantia de cem mil libras ou 
ez m1! Dobrões em Paris, nas mãos daquel1e que fôr no

meado por Sua 1\'lagestade para as receber. 
, v. Respectivamente promettem apresentar as Ratifica

~oes, como acima, dos Artigos accrescentado~ ao presente 
.ratado. Feito em Paris a 2 de Setembro de 1649.- As

stgnado como acima. . 

TOJr. 1. 11 
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AIITIGOS PRELIMINARES DO TRATADO DE PAZ, ENTRE El-ItE! 

GLATERRA, ASSIGNADOS Ei\1 WESTl\UNSTER, A 129 Dll DEZll~ 
El~r 9 DE .JUNHO DE 1656, E p]~LA DI) r.; 

(no OR IGli'iAI. QUE SE GUARD ,\ NO RRAJ. ARCDJYO DA TORRE DO TOoJJlO .} 

.[ AilT. I. 

. nter prredictos utriusque pa;tis convenit, atque etia!JI 
dictus D~minus Legatus Regis sui nomine :fidem dat 0~
nes Anglos, qui quo quomodo .n Custodiam, sive CarceriS, 
sive satisdationis, sive cautionis, sive quo alio modo per oc
casionem controversiarum inter utramqne gentem ortarU01• 
ullo in loco dition.is Portugallire, ex quo Rupertus fl~J11B~ 
Olisiponis invectus est, traditi sunt liberos prorsus diJ'l115 

sum iri , eorumque fidejussores iri liberatum. 

ART. U . 

Convenit atc[ue idem Dominus Legatus Ueg is sui no
mine fidem dat, omnes Naves, pecunias, et bona Anglo
rum, qure per ulla Loca ditionis Regis Portugallire re~eutB 
sunt, protinus sine pretio redditum iri, in specie, si cp.udeJJl 
in eadem bonitate permanserint, eadem restimatione, atqu~ 
tuJ!I fuere, curo publicarentur; si n minus in specie, _aut 

51 

per occasionem publicationis, vel corrupta, . vel imiillnutat 
vel amissa sint, tum ex eorum justo pretio, quo f1.,1eruo 
cum occuparentur, satisfactionem datum iri. Quod aut~ 
acl damnorum reparationem, si ea certo statuetur, pro;Q 
consilium in sua Chartula Novembris quintodecimo, 16 " 
sensum suum explanatius . ediclit, prredictus Dom i nus Lll' 
gatus iis satisfactum iri,-fidem suam obstringit. 

AUT. UI. ' 

I nter prredictos utriusq.ue partis convenit, u t omPe~ qu' 
vel Autbores, vel Administri nostrorum Credis hortH0°

01 

elO 
(1) R enovado pelo art. r do Tral:ul o de 1,8 de Abril de 1660 -:-P dP 

Mai o de 1703 - pelo art. XXV I do· d e Comm erc io de J 9 de 1T~vere ll''' 



O SENHOn DO~I JOÃO IY E CRO}IWEU., ·pnQTECTOR nE li\

llRo DE 1652; RATIFICADOS ' POR PARTE DE POHTUGAL, 

GL;\TERRA, EM 29 DE FEVEREWO DE 1655 ("!) 

(~RAllUCÇÃO ANTiGA.) 

I ART. I . 
. tem, que entre os sobreditos, de uma, e outra parte 

convieram, e pareceo tambem ao diLo Senhor Embaixador, 
em nome de El-Rey dá sua palavra, que todos os lnglezes, 
que de qualquer modo e-stiverem em costbdia, ou por fian-
Ças ou - 1 d ·-d ' cauçoes, ou por qua quer outro mo o por occaswes 

as controversias nascidas entre um, e outro povo, em qual
quer dos Senhorios de Portugal que daqui Roberto levasse, 
~~~hegasse a seu porto de Lisboa, sejam entregues para 
a Irem livres, e levantarem suas fian~. as . 

ART . IJ. 

I Item, foi concordado e o Senhor Embaixador dá sua Pa · 
dinavr_a em nome de El-Rey, de entregar logo todas as Náus, 
ai henos, e bens dos Inglezes, que estiverem retheudos em 
se~ns dos lagares dos Sen~ori os de El-ReY. de Port~gal, e 
n ntregarem sem outra dilação, em espec1e se eshverem 
ta mesma bondade, e estimação que tinham quandn foram 
tnad~s, e retheudos; e se tiverem inferior, ou menor va-
or e b d d . ·- d , t -

8 ' on a e, em espec1e ou se por occasmo e ae ençao 
s:r;orromper, em diminuição, ou se ~erderão; nestes ~asas 
P üo pagos, e se dará por elles satis[ação pelo seu Justo 
r reco que tinham quando foram tomados: E no tocante á 
lhParação elos damnos, se ordenará na forma que o Conse-
16() declara seu sentido por Carta de 1 õ -de Novembro de 
d .2 ; e o dito Senhor Embaixador se obrigou, a que tudo 
aria satis!'açHo. 

ART. lli. 

(los Item, ficou concordado ele uma, .e outra parte, que to
aquelles que forem authores, ou derem ajuda para se-

art. 1 d . . 
1?. to_0 de 23 el e Junho de 1661-pelo ar t. r do de Alliança de 16 de 

e pelo art. m do de '22 el e Jane iro ilc JSl5. 

1652 
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fnere, in postulalione tertia concilii prredicto. Domin? .Le' 
gato exhibita ·commemoratre, ulloque in Loco sub dttJ_one 
Regis Portugallire, vel reperti jam sunt, vel pos'tea repenew 
tu r à prredicto Rege pr~ meritis puniantur,. vel Pa.rlat?en~~ 
ad prenam dedantur; qmque Regi Portugalhre subJectt su .. 
prredictorum maleficiorum, ut supradictum est, consc!l~ 
dent illic prenas; creterique omnes, ut supra dictmn _est, rei 
cujuscunque gentis, aut conditionis fuerint, qui se 10 ~rre-
sentia sub dnxere, quique ]lOSt hac a Parlamento B:mpU' 
blicre Anglire nominati erunt, proscribantur, quampnrnUJll 
in fines prredicti Regis r~yerterint plectendi, prredictu.squ.~ 
Dominus Legatus Regis sui nomine fidem suam obstrmgi 
Articulum hunc prrestitum iri. 

AitT. IV. S 

Inter prredictos utriusque parti s convenit, ut prre~ictu 
Rex Po~tugallire earum no_Jl_line _impensarum quas fecit h~~ 
Respubhca, quasque conctlmm w quarto suo postulato 
dictu~ Dom i m~m. Legatum pridem I?iss? particula~um ~·: 
censmt, ultra hqmdam bonorum Lusttamcorum resttrnati 
nem, qure vel occuputa sunt, vel prredre Loco habita qu~ 
centum quatuordecim mille ducentarum quadraginta se~ 
librarum, solidtun undecim, senumque duodenarium surn 
mam conficit, Parlamento solvat quinquagies mille Libr~: 
probre monetre Anglicre, eoque modo, qui hic deincep5 e~
ponitur nimirum vicies 1nille libras, aut qu·ocJ. monetéB O 

1 

siponicre tantumdem valuerit ei solvendum, cui Parlarnen: 
tum, aut Concilium status id negotii dederit, aut eam suro_ 
mam assignaveri~ Olisiponi,: die primo Martii~ qui prres~Jil 
tem nane tractatiOnem proxirnê sequetur, vel mtra roens. ' 
unum qua_m prredicti Dot?~ni :f:egati sin~rapha a.d solut~~ 
nem prredtctre summre Ohs1pont exbtbebitur, prou.t hor. 11e 
alterutrum prius acciderit, solvat cleinde quindect~S ~:!e
libras alias .probre monetre Anglicre ultimo die .Julh. rnt , 
sit?o sexcentesimo quinquagesimo tertio stilo vete.r~; a~e 
phil.s etiam quindecies mille libras alteras, qure sc1h~e~ , 
summ~ 'quinquagies mille librarum restant, primo ~~e ·~o 
yembns millesimo sexcentcsimo quinquagesimo tertiO st', 
yeteri, utque posteriores binre solutiones hic in Urbe Loii 
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rem mortos os lnglezes, contheudos na petição que o Con
~elho exbibia ao dito Senhor Embaixador, que foram acha
tos em alguns dns Jogares do Senhorio de El-Rey de Por-
ugal,. ou se acharem daqui em diante, sejam castigados 

pelo dito Rey como merecerão por seu delicto, ou sejam 
entreo-ue p I' . 

ô s em pena ao ar amento para os castigar; os quaes 
se~do sogeitos ao d1to Rer, de Portugal, sejam castigados 
pe 05 ~aleficios, e os que delles forem sabedores, e os mais 
~~br~d1tos de qualquer gráu, e condi_ção que sejam, e que 

POIS deste Tratado os que forem nomeados pelo Parla
mento da Republica de Inglaterra, e se divirtissem, ou ab
~e~~assem para os Portos do dito Rey, sejam castigados. E 
R lto Senhor Embaixador deu sua paJayra em nome de seu 

ey, de se observar este artigo. 

AR~ I~ . 
t· Item, foi concordado entreos soMe ditos de uma, e ou
u~a _ parte, que o dito Rey de Portugal, em nome daquellás 

1 spezas que fez esta Republica, as quaes o Conselho de
c ar~n ao dito Senhor Embaixador, o que podia a bem. desta 
naçuo 1· ·a · 1qUJ ar dos bens dos Portuguezes, que !oram occu-
~ados, ou representados; os quaes importam 14:246 libras, 

onze sõldos. Pagará ao Parlamento 50:000 libras de boa 
~oeda ele Inglaterra, de modo que daqu i em diante se de
~ ~·ava, convém u saber 20:000 libras, ou o que na ver-
a e em moeda ue Portugal fór seu justo valor, e se pagará · t ' aquejla pesso.a, que o Parlamento ou Conselho de Es-
ado comette este nerrocio em Lisboa, o primeiro de :Março 
~~ b d d d mo seguinte depois deste Tratado; ou entro o termo 
h e_ um rnez, que constará por escripto do dito Senhor Em
h~~~ador, que dirá que se paga~á a dita quantia em Lis
d a' e depo1s se pagarão 15:000 hbras da mesma ]Joa moeda 
ti~olngla~erra no ul~imo di.a do mez de! ulho de.16!J3 pelo es-

antJgo; e ass1m mms 1 o:OOO hbras ult1mas, (que faN: a somm~ de 50:000 libras) ? primeiro dia c~o mez ~e 
vemko de 1653 pelo estilo ant1go. E que os ultJmos do1s 

Pagamentos se façam aqui na C[dade de Londres. 
h .Neste mesmo artigo foi concordado, que quanlo do dit Ciro que por concerto se há ele pagar em clinheiro de 
'Sboa, se faltar ela somma inteira, tudo será pago pelo dito 
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di no exhibeantur; hoc etiam arhiculo convenit, ut ql!-aotuiU 
ex Collybo pecunire Olisiponi ex pacto solvendre de summa 
integra clecesserit, id omne ah Rege Portugallire prrestetur 
cum intelligi debeat summam illam integram, et rotundaTll 
probre monetre Anglicre ad Par1amentnm redire opportere; 
et prredictus Dom i nus Legatus solutione prreclictre sur~Tll~ 
quinquagi.es mille lihrarum Regis sui nornine se obstn_ngi~ 
iisdem solutionihus, eodemque modo, qui supra expomtur, 
reprmsentandâ. 

. . AHT . V. 

Inter prrndictos utriusqLle partis convenit, ut omnes Na~ 
ves, et bona Anglorum, qum á Ruperto, aut Mauricio, a~t 
ullâ sub em·um ductu Nave in Portugalliam allata sunt, 10 

eorumque usus traducLa, aut illic jam reteota; aut relicta, 
aut nh illis, eorumve mandato, declucta inde sunt, suis Do~ 
minis protinus restituaotur, aut eorum loco satisfactio e~ 
r~paratio detur, prmclictusque Dominus Legatus Regis 5111 

nomine hoc prmstiturn iri fidem suam obstringit. 

ART . Vl. 

lo ter pnedictos utriusque partis conven:it, uti Na vis 
Convertina dieta, alimque Naves Reipuhlicre Anglicanre o_rn
nes et singnléB, et qnrecunque Naves alim hujus Reipu~h.cíll 
popularium ullius sunt, qure á Ruperto, aut ab aliquâ üh 05 

Classis Nave ahductre in Portugalliam fuere, suntque in ·P0~ 
testate Regis .Portugallire, ulliusve ex ejus Populo, aut ante 
hac fuere, quibusve illi prout visurn est, usi sunt, aut quíll 
de eorum cujusquafn auctoritate sunt venditre, una cuOJ 
omuibus Armamentis, atque Bombardis, omnique alio ins~ 
trumeoto suo reddantur, earumque retentioois justa coTll~ 
pensatio detur, prredictusque Domious Legatus Regis sui 
nom:ine prrestitum iri hunc Articulum dat fidern. 

In cujus rei testimoniurn, et fi.dem, hos sex Articu1~5 

px:mlirninares prredictus Dorninus :Legatus manu propria s•~ 
gnavit, et sigillum suum apposuit. Dátum. vicesimo n?D0 
die l\'Ieosis Decemhris. Anno Domini millesimo sexcentesJJll0 

quinquagesimo secundo. 
·' 

Conde Camerairo Mor. 
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Rey de Portugal; porque se deve entender que toda aquella 
~orruna, e quantia inteira há de tornar ao Parlamento em 
fa. moeda de Inglaterra; e o d[to ~enhor Embaixador se 
~~r,gou em nome de seu Rey ao dito pagamento de 50:000 
1 

ras nas pagas, e moedas declaradas, e representadas acima. 

AR'l'. V. 

tr Item, foi concordado entre os sobreditos de uma, e ou
p a. Parte, que todas as Náus, e fasendas dos Inglezes, que 
t 01 Rober~o, e -Mauricio, ou por qualquer das suas Náus 
a~rarn ~raztdas a Portugal, e passadas para uzo, ou aqui ou 
d estejam reteudas, ou fossem deixadas, ou por ,seu man
/do dali levadas; fossem logo restituídas a seus donos, ou 
d~ seu logar se lhes dê satisfação, e reparação; ao que, o 
R 0 Senhor Embaixador, dá sua palavra em nome do seu 

ey, de guardar o sobredito. 

ART. vr. 
c ditem, entre os sobredüos de uma e outra parte foi con
;: ado que assim a Náu chamada Converti na, como as mais 
tr aus da Republica de Inglaterra, e todas, e' quaesquer ou
alas Embarcações desta Republica, que por Roberto, ou por 
tugtuna das Náus de sua Armada fossem levadas a Por
ai gal, e estejam em poder d.e El-Rey de Portugal, ou de 
u !SUns de seus suhdito.s, ou antes deste estivessem das quaes 

dzassem: ou que pela authoridade de algum foram venci-
b . 

pa ' s: se tornarão a dar, com todos seus _ armamentos, pre-
daraçoes, artiluerias, instrucções, e se dê justa compensação 
n retenção dellas. Ao que o dito Senhor Embaixador, em 

0?ll1e do seu Rey, deu sua palavra de cumprü· o contheudo 
este artigo. 

h . Em fé e testemunho do que assignou o dito Senhor Em
e alxador os ditos seis Artigos Preliminares coro sua mão, 
1) 08 Sellou com o seu Sello. Dado aos 29 dias do mez de 
c ezetn.hro do anno de Nosso Senhor d mil seiscentos cin-
oenta ·e doas. 

Concle Camareiro-Mor. 
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TRATADO DE PAZ E ALLIANÇA. ENTRE EL- REI O SENHOJl Jl• 

GNADO Ei\1 WESTiUINSTER A 10 DE JULHO DE 1654, E nA 

IIE 1656, E PELA DE fNGLATEJúÜ 

( 110 0 1\IGI NAL I! UE SE GUAHD A li O HEAI. AII CIIIVO D A~ 1 0 1111}; 11 0 'n>II BO.) 

ART. J, 

In primis, uti sit bona, vera, et firma Pax inter ReiJl~ 
publicam Anglire, et Serenissimum Portugallire Regem: e 
inter Regiones~ ~erras, ~egna, Dominia, et Pr.incipatus 5~ 
utrorumque Dttlone posltos, Populosque subJectos I~co ~ 
que eorum .utroxumque cujuscunque conditionis, Di~~~t~tJ!; 
et Grados smt, tam per terram, quàm per Mare llununa, . 
Aquas dulces, ita ut prredicti Popuh, et subjecti sibi inYJ' 
cem favere · et auxilio esse, studiis mut~is ac honesto affe
ctu se utrinque tractare habeant: neutraqu:e dictaruro pai'~ 
tium garumve Populus, subjecti, Incolreve quicquam aga~l 
vel attentent contra alterutrum u1lo in loco, sive in Tefla, 
sive l\1ari, sive in Portubus· Fluminibusve alterutrius, oec 
alio!li beBo, consilio, vel Tractatui in alterius damnum coll' 
sentiat, vel adhrereat, neque alterutrius Rebelles, ProrugFo~: 
ve ullius . alterius Terris, Regnis, Dominiis, Portubus, I 

nilius, tecto hospitiovê recipiat. 

ART. !1. 

Item, uti inter Rempuhlicam Anglire, et Regem por· 
tugallire, eorumque Populos, Subjectos, lnc<;>lasque tarn P~~ 
Terram, quàm maret Flumina, et Aquas dulces, in OJJ'I~ 
bus et si.ngulis Regioni.bus, Terris, Dominiis, Territof11 ~~ 
Provinciis, lnsulis, Coloniis, Urbibus, Oppidis, Pagis,_ P01

, 

tubus, et Finibus sit liberum Commercium quibus 11.1 jo 
eis Commercium aut antea fuit, aut uunc est, Ita ut abS' 



JO~ 

AO IV, E CROMWELL, PROTEC'l'OR DE l!(GLATERRA, .ASSI-

'ffFICADo POil I>AR'"rE DE PORTUGAL EJ\1 9 DE J UNHO 

E~ 29 llE FEYEIIEIRO DE 1655 ( I) 

AUT. I. 

e primeiramente, que haja boa, verdadeira e firme Pás, 
pntre a Republica de Inglaterra, e o Serenissimo Rey de 
p 

0Jtugal; e entre as Regi'oens, Terras, Domínios, e Princi
v a os postos de baxo do Imperio de hum e outro, e os Po
~~· Vas~all?s, e 1\'Iorad~res de .. ambos, de qualquer Condi
Ri~ e Dtgmdade que seJâO, ass1m por Terra como por l\lar, 
lo s, Ag~as doces, de modo que os ditos Povos, e V assai
e } se ha]ão de favorecer de parte a parte, e socorrer-se, 
n il.Yorecer-se huns a outros com recíprocos desejos, e ho
Pestos affectos, e a nenhi1a das ditas partes, ou a seu 

trova, Vassallos, ou Moradores, fação ou attentem con-
a o · tos out~o em lugar algum, ou na Terra, o.u Mar, ou .Por-

a •
1 

ou R10s de cada hum delles, nem consmtão, ou s1rvão 
tr a gurna Guerra, Conselho, ou tratado em damno da ou
be~larte; e nem cada bila das ditas partes receba os Re
tn ' ~s, ou fugitivos da outra em suas Terras, Reinos, Do-

lUtos, Portos, Fronteiras, em Caza ou hospedagem. 

I AllT. IJ. 
de P tern, Que entre as Republicas de Inglaterra, e EIRey 
·i ortugal, e os seos Povos, Vassallos, e Moradores, as
d: por Terra como por 1\'Ia~, Rios, e Agoas do?e~, em to
rit' .e em cada hua das Regwens, Terras, Dommws, Ter
te Ortos, Províncias, I111as, Colonias, Cidades, Villas, Luga-

s, Portos Fronteiras, haja li vre Commercio naquelles Lu
ti ) v· lde nota a png. 16!2. 

1iiõí 
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que ullo Salvo Conductu, uliaque licentla generali, aut 5Pf 
ciali, tam per terram. quàm mare, fiumina, et aquas du_~ 
ces, Populus, subjectJ, Incolreque -alterutrius possint

0
10 

prredicta Dominia, et Regna, omnesque eorum Urbes, ~ 
pida, Portus, Littora, Sinus, Locaque venire, intrare, e 
navigare, et cum plaustris, equis, sareinis, navigiis tam oou~~ 
tis quàm onerandis, merces importare, emere, v~ndere 1 ~ 
iisdem quantum voluerínt commeatum resque ad VIctun~, e~ 
profectionem necess1.1rias justo pretio sibí parare, refict~n~ 
dís navigíis, et vehiculis propriis, vel conductis, aut ?0~ 
modatis operam dare, atque inde cum bonis, merci_bW • 
aliisq_ue rebus quihuscumque cum eadem lihertate disC~ 
dere, indeque ad patrias proprias, vel alienas quornod~ 
cumque velint, et sine impedimento exire, salvis taJDBil 
utriusque loci Legibus, et Statutis omnibus. 

ART. III. !' 
' Item, uti Populi, lncolreque hujus Reipublicre quo.d_t~ 

bet genus mercium, bmwrum, et mercimoniorum coern~t e, 
iisque uti fruique possint:, ·in Regnis, Prov.inciis, Terr'~~ 
r iis, Insuli sque Regis Portugallire, prima coemptione, sn'e 
particulatim, sive quocumque numero, aut mole, quando, 
et quocumque loco libuerit, neque à Propolis, aut M~ 
nopolis ea mercari oogantur, neque. pretio definito circ~JJI~ 
scribantur; ' possint item pro libibu vendere negotiari, ,,,b~ 

o 013 raque transportare qurelihet hona, merces aut. mercnno 
ex prredictis Regnis, et Dominiis solventes dumtaxat por~ 
to ria, et tributa consulatus, pro bonis exportatis debita prou 
soluta erant, clecimo di e 1\'Iartii Styl: vet: Vigesimo au~eJil 
Styli novi Anno millesimo Sexcentesimo quinquagestJJl0 

Tertio 0 d . d' . JllC' -Q--. -~uantum vero a emptwnes, et ven ttwnes 
uarto . 

diantibus proxenetis dictus populus hujus Reipubli?re 11 ~ 
dem libertatibus privilegiis et exemptionibus cum ips1s ~or 
tugallis fruetur, et utetur, neque in éreteris auction1bus 
eorum, aut contractibus lilurius cum iis agetur quàrn cl)]Jl 
ipsis Nàtivis, et Indigenis, u:tque a.ntiquum F(uale dictutn 
omniaque pri'{i legia, et immunitates Anglis ullo temporB 
ab omnibus, ullisve Portugallire Regibus ar~tehac concesséll• 
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âares, em que agora-há, ou antes houve Commercio nelles, 
g: ~odo que sem algum Salvo Conduto, ou outra Licença 
e la' ?u especial, assim por Terra, como por Mar, Rios, 
da goa:~ doces, o Povo, Vassallos, e Moradores de cada hila 

R partes nossão ir entrar e naveo-ar nos ditos Domínios e e· L ' ' 'O ' E. tnos, e em todas suas Cidades, Vi !las, Portos, Costas, 
a:~eadas, e Lugares, com Carros, Cavallos, Cargas, Navios, 
costrn carregados, como para carregar, levar mercadorias, 
sarnprar, vender, nos mesmos fazer bastimentos, e as cou
prs necessarias para o sustento, e para a partida pelo justo 
e~ço; Consertar Navios, e Carros, proprios, e alugados, e 
ou~restados; e dahi sahir com os Bens, e Mercadorias, e 
pa / 8 quaesquer causas, com a mesma Liberdade; e dahi 
se~ 1: para as Patrias, ou para alheas como quizerem, e 
cad 1

1
rnpedimento; salva com todas as Leis, e Estatutos de 

a ugar. 

I AnT . Ill . ' 

Sào tem, que os Povos, e Moradores desta Republica, pos
de pnos Remos, Províncias, Territorios, e. Il~as de El-Rey 
que ortugal comprar, e usar dellas da pnmen·a mão qual
do r o-enero ele Fazendas, Bens, Mercadorias, ou por meu
quiz~u em qu~que1: numero, e ~randeza, quando, e aon~e 
tos tem, e nao seJãO constrangtdos a comprar a Reod81-
pr ' ou Estanqueiros, nem sejão obrigados a compraF por 
nee~o .definido. =Item, que possão como quizerem, vender, 
~~ ctar,. e livremente levar quaesquer Bens, Fazendas, e 
08 ~ad?nas dos ditos Reinos, e Senhorios, pagando somente 
lev treJtos, e tributos do Consulado devidos dds Bens que 
de ~~rn para fóra, como se pagavão a 1 O de Março do Anno 

!S3-4. Estilo Velho. 
Pov R quanto ás compras· e vendas por Corretores, o dito 
des,o ~est~ R~publica gosará, e usará das mesmas liberda
Uzeltl tivilegJOs ~ lzenções, que os _me~mos Portuguezes 
colll ' nem se tratarão com elles mais ngOTosamente que 
~or 

1
° ~esmos Moradores e Nalllraes e que o que se chama 

tes ~· antigo; e todos os ~rivilegios, e Immunidades que an
~or agora forão concedidos aos lng1ezes em algum tempo 

todos, ou alguns Reis de Portugal, (i) se confirmão por 
l i ) y· 

•de e5Le, documento ;1 pa;.:. 204 . 
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a· t .Re•· Edic~o c?n.fir~le.ntur, .quo Populi, Incolreq.ue pra:. IC a: vile-
pubhc<B •IIIs {rm possmt, unà cum Ornil ibus alus P11 l 
giis, atque irnmunitatibus, qure ulli Nation i, Regno, a~ 
Rei puhlicre prredicto Portugallire Hegi frederatre veljaro su»• 
vel posthac erunt concc· re . 

. \RT. IY. R i 
Item uti quotiescumque Populi, Incolreque h~jus eu: 

publicre náve suas ullos ad portus Regis Lusit~m~ a~tli
leri nt, dicti populi, Incolreq ne cogar.tur à Minist.ns, re 
cialibus, et Subjectis prredicti Regis oneraTe, uut Iffij\0°er· 

in naves sua alias species, aut quantitates bonoruro e~ rn:ur 
cium, quàm iisdem placuerit neve dum illic mora~u~bui 
plures duobus ad summum cu todihus, aut Offi?131 Ua 
eorum navihus prreficientur, In quibus exonerandt~ ou r
inanis erit cunctatio. Et si dictre naves et na vigia sitliS rneet 
cibus onusta intra decem dierum sputium, nave~que,·n
navigia piscibus, et commeatu referta intra spatium q~' 1 
d · .l~ • trM111 ' ec1m werum non exonerentur postquam portum 10 li 
non tamen solvere tenebuntur ullurn stipendium, arge~~
summam aliamve mercedem dicti Custodibus, seu offic~lll 
libus, nec eorum gratiâ aliquid amplius impendent q.u: ... 
pro decem, et quindecim diebus. illis respective prred•c •· 

ART. V. . se-
Jtem, si cootigerit Subditos Serenissimi Portugalh<ll l)1ll' 

gi , aliosve intra R~na, e~ dition~~ ~r~dicti R:gis .eodeJll' 
que merce et bona a Cunre loqu• ttloúts Offic10, eJ~ .. 1j, 
Yê judicibus, aut Mini tris, aut à Regis Fiscale CãP•• ~~~IY 
aut occupari, qui ulli ex populo hujus Reipubl icre de 1er, 
res reris sunt, vel erunt, prredicta debita ex bonis et 01 e-
'b d' · · 1 · ·u ost'' CI us pTre tctis mtegre so vantur mtra Sf""- m.enses P ·111 

l . d' . ·tes SI xum ve occupattonem prre 1ctam prox1mê seq uen . 'bUi· 
impedimento, aut molestia a dieta Curia ejusve Jub•C' fi 
aut Mini tris quocumque, quod si inter prredicta boll~ di-: 
merces ita captas, et occupata aliqua bona et roerce ·ct i• 
cli populi , t Incolaruro in pecie cxstiterinl eadern dt 
iisdem iUico restituantur . 
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'Edittos . . . 
pos _ ' para que os Povos e Naturaes da drta Repubhca 
'files~o gozar delles, juntamente com todos os outros Pri
pubY~os e Immunidades que a algíla Nação, Reino, ou Re7 

cone~~ confederada com o dito Rey de Portugal, ou já se 
esse, ou se conceder ao diante·. 

b AR~l~ 

lte u:
1
I?• Que todas as vezes que os Povos e Naturaes· desta 

p P Ica chegarem suas Naus aos Portos de El-ReJ de 
ortugal d' p . . d • os Jtos ovos e Naturaes não seJâO constrangi-

c~: pellos Ministros, Officiaes, e Vassallos do dito Rey, a 
tid::~ar, ou em pôr nas suas ~aos outras espécias e quan
apr 5 de Bens, e Mercadonas, senão os que elles lhes 
Tihã.~uver.; nem em quanto assim se detiverem se lhe po
na rnars que dous Goardas, ou Officiaes quando muito 
ra: s~a__s Naus; na descarga das quaes, não haverão demo
reg ~guas desnecessarias; e se as ditas Naus, e Navios Car
tro a 05 de Mercadorias secas, não forem descarregados den
de ;~ espaço de 10 dias,; e as Naus, e Navios carregados 
de en:.e, e de Mantimentos em espaço de 15 dias depois 
gar entarem no Porto, não serão com tudo obrigados a pa
larj a gum .estipendio, ou somma de Prata, ou algum S.e
les ~·aos dttos Goardas, ou Officiaes, nem por respeito del
quin~spe~derem mais cousa algiia que por aquelles dés, ou 

e dias respectivam~nte. 

I .ART. v. 
cup Jem, Se acontecer serem Prezas, Embargados, ou Oc
seo a 0~· ou pelo Officio do Tribunal da Inquisição, ou por 
sa])s J~Izes, ou Ministros, ou pelo Fiscal de El-Rey, os Vas
.n./8 o Serenissimo Rey de Portugal, ou outros entre os 
08 

1008 e Se~horios do dito Rey e suas Mercadorias ou Bens, 
h li quaes seJâo devedores de dinheiro ao Povo desta Repu
ta:' ou venhão a ser; as ditas dividas, se pagarão intei
lllez:nte do~ sobredit?s Bens, e. Mercad?rias, dentro em 6 
sob ~prox1mos segumtes depois da Pnzão, ou occupaçâo 
l't'be Ita, sem impedimento algum, ou molestia do dito 
dit

1 
una], ou os seos Juizes, ou Ministros; e se entre os 

est?s Bens, ou Mercadorias assim tomadas, e occupadas, 
1Vere · · m em ser alguns Bens, e J\lerca donas do d1 to 

1 &5-i. 
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ART. VI. 

Item, uti Capitanei, Magistri, Officiarii , ct Nautre ~a
vium hujus Reipublicrn ullorumve ejus populorn~ ~e 10

' 

tendant lites neve molestiam ullam exhibeant prred•ctis. ~a
vibus aut populo hujus Reipublicre intra Regna et d•~10' 
nem Regis Portugallim, stipendii, sive salarii sui noil110~: 
hoc obtentu si nempe Romanam Religionem profiter;· 
neve se hoc, vel ali o obtentu in serviti um Regis Portuga • 
lire addicant aliove modo à navibus, quarum ex contubei:· 
nio su nt secedant, quod si ea in parte deliq_~erint cleld~·15 
eorum nominibus ad naves revertere ah illius loci :Mag1~ 
tratibus, et Officialibus cogantur, quod si reperiri neqnean' 
Magistro iiJ.ius navis, ant navigii eorum vestimenta b008

' 

aut stipendium retinere ad damnorum reparatiouem licituni 
sit. 

ART. vn. .
5 Item, uti Consules, qui post hac ulla in parte. di ction~_ 

Portugallire ::mxilii ac prresidii causâ populi hujus Reipn~h
cre commorahun1mr à prredicto Domino Protectore eleJO 

· fi · · · eaw ceps nommentur, et prre c1antur, atque ita nomli1ati 
dem Auctoritatem obtineant a-tque exerceant quam u!IU~ 
Consul, vel• hujus, vel alterius cujuscunqu\'l Nationis.' d~
in prresentiarum exercet, aut in posterum exercebit 111 

1 

tionihus prredicti Regis quantumvis Romanam Religiooelli 
non · profiteantur. 

Ac1 causas item omnes qure ad hujus Reipublicre p0P11
' 

lum spectaverint dijudicandas J udex Conservator d~pur 
tur à quo nulla dahitur provgcatio nisi ad Relatioms. ~ 
natum, ubi Controversire ortre interpositis appellation1b11 

intra quatucn· Mensium spatium ad summum finiantur. 

AUT . Vlti. . . l ':1 

Item, Quod si ullus ex po.p.ulo hujus Reipublicre li~ 1·'s 
Regna, et Ditionem Serenissimi Regis' Portuga11i re e "1~ 1 _ 
excesse~it, libri, ~·ation~s, m~rces ~t bana ~jusdem alioru:c, 
vê ex .populo huJUS Re1pubhcre ub ne captantur, neve, b 
cupentur ab Jndicihus Orphanorum, et absent ium1 ant 8 
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Povo e N t · · I · 11 a uraes, se restJtmrão ogo as propnas a e es 165<1. 
rnesrnos. .T ulbo 

ART. VI. 
r Item, Que os Capitaens, Mestres, Offi.ciaes, e 1\'larinhei
. 
05 das Naus desta Republica, ou de algum Povo seo não 

Intentem demandar, nem fação molestia algfia ás ditas Naus, 
~~a~ Povo desta Republic<:~, dentro nos ditos Reinos e Se
co~rJOs. de Portuga~ por causa do seu Soldo, ou Sel~r.io, 
R. esta occasJão, a ·saber, que elles profesão a Rehg1ão 
/rnan::t e com este ou outro Pretexto se apliquem ao Ser
d~~o ;e El-Rey ~e Portugal;. ou por outro modo se apart~m 
uir a~s, da C~J.a companhta são, ~ se ne.sta parte delm

~· tem, demloCJaâos seus nomes, sejão castigados pelos ·Ma
e 

18 
ta dos e Offi.ciaes daquelle lugar a tornar para as Naus; 

q seU não poderem ser achados, seja licito aos Mestres da
d~e as Nau.s, ou Navios reter seus Vestidos, Bens, ou Sol-

para sattsfação dos clamnos. 

I ART. VII. 

ell:t ie~, Que os Consules q_ue daqui em diante morarem 
co a güa parte do Dominio de Portugal, por causa do Soe
porto . ou Presidi o do Povo desta Repuhlica; sejão daqu~ 
as~ diante nomeados e feitos pelo dito Senhor Protector; e 
q:Irn nomeados, tenhão, e exercitem a mesma autboridade 
dit~ ao presente, ·ou de futuro exercitem nos- Dominios do 
Na~ ~ey 1ualquer Consul ou desta, o~ ~e outra qualquer 

ç o, posto que não confessem a Rehgüio Romana. 
p

0 
, Item, para juJgarem todas as Cauzas que tocarem ao 

do \o desta Republica, se depute hum Juiz Conservador, 
da ral não haverá appellação algua, senão para o Senado 
appeJ~llaJão, aonde as Demandas começadas, interpostas as 

. açoes, se acabem dentro no espaço de quatro mezes. 

I AR1'. VJJT. 

de t .tem, Que se algum do Povo desta Republica morrer 
gar to d~ Reino e Senhorio do Serenissimo Rey de Portu
do 'p08 Lwros, Contas, Fazendas, e Bens seus, ou de outros 
1]08 ovo des~a Republica, não sejão tomados, ou occup~-

pelos J unes dos Orpbãos e A bzentcs, ou pelos seus li-11-

10 
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eorum 1\'Iinistris, aut Officiálibus, neque eorum jurisd·ict~o
ni obnoxia erunt; Verum uti eadem bona merces et ratto· 
nes iis Institoribus, aut Procuratoribus Anglis tradantur, 
qui -eo in loco commoi'abuntur à Defunctis nominati v~l de
putati, quod si is dum in viYis erat nullos nomioavent, ea
dem hona, merces et rationes ex Auctorit'ate Judieis Con· 
servatoris duobus pluribusve Mercatoribus Anglis trada?' 
tur, qui pluribus creterorum Mercatorum Suffragiis eo 1 ~ 
loco versantium eligentur et à Consule Anglicano approbnti 
erunt, data prius cautione per idoneos fidejussores ab eo• 
dem Consule approbandos de iisdem bonis, mercibus e~ ra· 
tionibus legitimis Dominis aut eorum veris Creditonbus 
restituendis. Et bona qure Defuocti esse con'Stiterit, tra
dentur hreredibus, Executoribus, vel Creditoribus ejusdenJ. 

AIIT. IX. . 

Item, uti nec Portugallire Rex neve ullus ex :tVli nístrlS 
ejus detineat, arrestet, nexuve occupet ullos Mercator~ 
Naucleros, Gubernatores, Nautasve, eorumvê naves, rner_ 
ces alia've bona qu re :vel hujus Reipublicre, vel ullius e~ 
populo ejus ruerint, sive ad belli sive ad alios quoscunque 
usus nisi Dominus Protector aut ii ad quos illre naves bo
naque pertinueriot1 ea de re prius moneantur suumque as
sensum prrelmerint, verum ut prredictre naves, homines.3

G 

bona possint ljherê sinc ullo à pn:edicto Rege, ullis\'ê 8)
05 

Ministris ·impedimento ab illis portubus ac ditionibus dicli 
Regis suo arbitratu djscedere, utque venditio merciurn.~o
norumque J?Opuli hujus Reipublicre ne prohibeatur, dt ~ 
raturve hoc obtentu Regi nimirum iis opus esse per cau . 
samve aliam quamcuoque neve ad usum Regis avertantll: 
aliosve ar:l usus qnoscunque nisi illi quorum interest assen 
ser'int. 

ART . X. · ~ 

Item, uti populus Reipublicre Anglire i 11 navíbus ~u 1;1 
omnes res, bana et merces cnjuscunque generis !'uerint_~t1~1·, 
arma, annonam, aliave similia ê portubus et Dominus 

1
, 

ctre Reipublicre, aliisve portuhus, r.t Dominiis quíbu~cu 1:e 
que ( dummodo immediate ex portubus Portugalli.e eJLl

51
., 

. . . d t Tei D1t10num ne smt exportata a quoscunque portus e 
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nistros, e Officiaes nem estarão suueitos ú sua J. urisdição · rn ' o , 
as_que os mesmos Bens, Fazendas, e Contas se entreguem 

ao F· u 8 eitores ou Procuradores Inglezes, que nesle lugar mo-
~a~em, nomeados, ou deputados pellos Jefunctos: mas se o 
te unto os nuo nomear; os mesmos Bens, Fazendas, e Con
d~s se entreg_uem com authoridade do Juiz Conservador, .a 
d us, on ma1s Mercadores Inglezes os quaes serão escolht-

os pellos mais votos dos outros mercadores que assistirem 
~~ dito l~gat> e serão aproyados pelo ~onsul do~ Inglez1;s, 
. ndo prtmen·o Caução por fiadores 1doneos, \que serão 
<~provados pelo mesmo Consul dos Inglezes) ele restituir os 
rnesdmos Bens, e Contas aos Iegitimos Senhores, ou a ·seus 
ver ad · c d d e1ros redores, e os bens que constarem serem o 
efnncto, serão entregues a seus herdeiros e credores. 

ART. IX. 

~r ~tem, Que nem El-Rey de Portugal, nem algum de seus 
d~ntstro~ ·detenha a estes, nem e~bar~ue n alguns l\ferca

res, Pilotos, Governadores, Mannhetros, nem suas Naus, 
~~ ~utros Bens que forem desta Republica, ou de alguns 

ovo della, ou para o uzo da Guerra, ou para outros 
~~aesquer, se o Senhor Protector, ou a.qu~lle a que essas 
tia us ~ Bens lJertencerem, não fo~em prtmmro desta mate
N a~1sados, e derem seu conse~timento; pore~ que ~s ditas 
a] aus, homens, e Ben~, possão livremente sem 1mped1mento 
p gum do sobredito Rey, ou seus Ministros, sahir daquelles 
a ortos, ou Senhorios do dito Rey, ao seu arbitrio, e que 

P
s v

1
endas das mercadorias, e Bens desta Republica se não 

ro 'b· 
n. li lfem, ou dilatem com este Pretexto, a saber, que El

ev h · p J 3.Ja mistér, ou por outra qualquer cauza, nem se tome 
a ara uzo de El-Rey, nem para outros quaesquer uzos, se 
quelles que são interessados não consentirem. 

All.T. X. 

Vre Item, Que o povo da Republica da Inglaterra possa li
c drn~~te levar em suas Naus todas as couzas, bens, mer
t~ orlas 'd€ qualquer genero que fossem, ainda armas, mau
r~rnentos, ou ol.\tras couzas similhantes dos povos e Senho
fi~~ ~a dita Republica, e de out~os qu~csquer PQrtos, e Se-

TIOs, com tanto que nilo sepm t1radas dos Portos de 
TOll . 1. 12 

1G5~ 
.Juiho 
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1GM rito ria Ucgis Castellro transvehenda) libere exportare .poil-' 
Julho er 

10 sint, utque Serenissimus Rex Portuga1liro sive Suhjecti P 
pignorationes repressalias aut al·iam quamcunque cau.saiJJ 
dietas naves, bona, aut homines ne impediant, quo ~wus 
ad portus, et territoria dicti Regis· Castcllre tuto navtga~e 
ibique commercium habere possint. Utque populi hujus R~1~ 
publicro in Regna portus et territoria Regis Portuga.lli lll 
tam arma, frumentum, pisces quàm alia omnia merciUIJJ 
genera libere importare possint, caque suo arbitratu, v~l 
particulatim vel integra mole vendere quibuscunquc bom!~ 
nibus quove possint pretio, neve à prredicta ~'lagestate Re-
gia ejus ve Ministrisr Prrefectis, Redemptoribus, :l\Ionopo~ 
lisve, ah ullave camera jurisdictioneve quacunque priYataJ, 
vel puhlicro Curire veteotnr circumscrihantur, i nhiheantu~-
ve. ·utque bona mercesque qure Custumas, sive portofla 
morlo solverunt in quibuseunque Majestatis sure portubt~S 
libere transvehantur in quoscunque alios portus locave dt-
ctre Wiajestatis absque solutione alterius cujuscunque seu 
ulterioris Custumre portorii seu Argenti summre preterqua!ll 
ej us quam Lusitani 1.\'lercatores soiYerent, si hona et merce& 
ad illos pertinuissent. 

ART. XJ. 

Item, uti populus et Incolre Rei-publicro Anglire Jiber~, 
et tuto negotientnr et oommercium habeant à Portugalh.a 
ad Brasiliam aliaque Couquesta dicti Regis in lndia occ.1-
dentali et à Brasitia et dictis Conquestis ad Portugalliarn 111 

omni gcnus honis, et mercantiis, quibuscunque exccptis fa-
rinâ, piscibus, vino, oleo, et ligno Brasiliensi quibus à Rege 
ioterdicitur per Contractum cum Societate Brasi liensi, P8•11 .... 

dentes jura, et Custumas illas quas alii pendunt, qui in~~~ 
tis Regionibus negotiantur : Et Proviso, quod naves Angl~"' 
canre conductro à Lusitanis inter navigandum Classi Lu~~~ 
tan icro adjugendre sunt: Et quod dictus popullls et Inco í1l 

ab ullis e dictis portuhus et locis in Brasília et dictis Con .... 
questis ad qureviscunque Dominia dicti Regis appellent~· 
naves Sl!l.as . exonerare, ullave ]lona ad Anglos pertineotlll 
expo~ere n?n cogentur. Veru~ O~ciales teloni~rulll h01;1i: 
dum m nav•hus sunt pooc.leran fac1ent, qoo debJta pro 1 
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Poltuo-al d' S h . . d' . l do , e e seus cn onos mune 1 atamenl·~ para serem 
te~t os a quaesquer portos ou Territorios de El-Rey de Cas
~~ \_e ~ue .o Serenissimo Rey de Port.ugal, e seus V a sal
t, nao 1mp•dtro por penhores, reprezahas, ou qualquer ou-
01a .couza as dilas Naus, Bens, ou Homens, que não possão 
C a\·egar seguramente aos Portos, Territori os de El-Rcy de 
abt~lla , e ter ahi Commercio, e que as Pessoas desta Re

~-~ h.ca, possão livremente levar aos Reinos, Portos, e Ter-
01 °1'tos de El-Rey de Portugal, as:.im Armas, Pão, ·Peixe, 

S
om todos os outros baeneros de mercadorias, e vendellas a 
eu a b' · rn r tlr10, ou pelo meudo, ou pelo junto a quaesqucr ho-
di~~s, ou }lo r qua !quer preço que podé1:ei?; e que n~m pela 
ll.en ~~agestade Real: nem por seus l\11mstros Pres•.de~te~, 
ç> de1ros.' EstanquClros, ou por algila Camera ou Junsd•
h~~·Je Tnbunal qualquer, particular, ou publico, sejão pro
d~ ~ os, circumscriptos, ou inhabilitados, e que as Nlerca-
1 t•as, e Bens, que hUa vez pagarão os costunws ou por
~~gens em qualquer Porto de Sua i\Iagestade, se possuo li
lU CUlen te tornar a levar a quaesquer outros pórtos da di la 
re?rstade, sem que paguem outra qualquer soma de Di
ca~ os, Portagens, ou Prata mais que aquctles que os Mer-
pe tores Portuguezes pagárão, se os bens e mercadorias a ellcs 

r encem. 

ART. X L o 

le Ite~ Que o Povo e Naturaes da Repuhlicu de Ingla
der~, livre, e seguramente negoceem, e tenhão Cot;nmercio 
na I or~gal para o Brazil, e outras Conquistas do dito Rey 
p nd,a Occidental, e do Brazil, e dilas Conquistas para 
caoJt~.gal, ~m todo o gene1:o, com quaes.qucr Bc1~s, e Mer
da ~tt~ (tirando Farinha, ~a?alhau, Vmbo, Aze1te, e Pau 
co razll; os quaes são prob1btdos por El-Rey pelo Contrato 
co~ a Compal}hia do Brazil)' pagando aqucll~s direitos e 
e U1Ues que pagarão os ouh·os que nesta parte negoceem, 
se ~;nto q~e as Naus lnglezas fretadas pellos Port1.1guezes 
0 d' uo de juntar Navega,çuo á Armada Portugueza, e que 
to •to Povo e naturaes chegando de alguns dos ditos Por
nh~ ~ Luga~es do Brazil, c ditas Conquis~as a qualquer Se
su tlo do dito Rey, não serão constrang•dos a descarregar 
ZP:s Naus, ou por fora bens alguns pertencentes aos Ingle-

, tnas os Officiaes das Alfandegas fari:io peza~ os bens em 
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vectigalia et jUI'a solvantur, et quod nullum gravius. VecLi~ 
gal, aut tributum, neve major ·pecunire summa vel 1mpe•.1~ 
sa exi-getur, aut Officialihus Regis solvelur quàm si bo?a ,1.0 

terram exposita essent, nec in expediendis et dimittend1s 01~ 
ctis navibus ulla mora trahetur: Et postquam in .q~recun~ 
que alia Dominia dicti Regis appulerint, solutis junbus e 
Custumis aotedictis, dein libere iter capessant ad quem~ 
cuoque alium portum, aut locum, et booa imposita uavibus 
Anglis, vel à Suhditis dicti Regis, vel ab aliis ad quaT 
cunque partem Dominiorurri dicti Regis transvehenda. nu~ 
lateous pemlent majores consuetudines seu diversa, ahaque 
j ur~, quam si navibus Lusilanicis essent imposita. Atque 
etiam uti populus et Incolre Reipuhlicre Anglire libere p~s
sint navigare iu Colonias, Insulas, Regiones, Portus, Di.~ 
trictus, Oppida, Pagos et Emporia ad Regem Portugal!( 
pertinentia in India Orientali Guinea, Binea, et Insula S~ 0?b! 
Thomre, Pt alicubi in oris et Littorihus Africre atque t01 .

1 

commorari, negotiari, et commercium exercere terrâ, rnar.1' 
fluminibus, et aquis dulcibus in honis et mercimoniis qui' 
buscunque et omne genus mercantiarum in ~liquem locu~: 
seu Regiouem eadem ql1a prius, lihertate transvehere; A 
que etiam eadem, qure ullo antehac tempore in quoris. TW 
ctatu concessa fuit, vellncolas alterius cujusvis Nation1S [O!" 
dere et amicitia sociatre in posterum concedetur. Quantu~11 

vero ad Custumas et vectigalia in iis Regionibus solven ~ 
non pendent majora vel graviora iis qure penduntur à quo 
vis persona vel personis in quovis dictorurn locorurn seu Jle
gionum negotiantibus. Atque etiam uti Rex Portugallire su.~ 
ditive ejus tam Societas Brasiliensis, quàm ornnes ali i qnoti 

1 
naves exterre ad navigationem, et mercaturam Brasiliense•

1

5 
exercendarn, vel ad oras et Insulas prredictas, vel alibi opo 
iis erunt, eas hujus Reipublic<B ejusque populi so1itis et r~ 
dinariis pret:iis quas poterunt, conducent nullasque a 13

, 

ullius Principis, aut Reipublicre modo adsit numerus j\ild 
glicarum· navium illorum usibus sufficiens; Excepto q~00 
fraternitas Brasiliensis poterit duas naves apparatu b.eJltC, 
instruendas, et quatuor alias piscibus ad Brasiliam nllttell t 
das à quaviscunque Natione pro libitu suo conducere! pro~i 
continetur in Cartâ Lihertatum per Diploma RegtUJll e! 
concessa. Et quod tam Societas Brasiliensis, quàm 011111 
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fu~nto estão nas Naus, para que se paguem os Direitos, e 
nbutos. delles devidos, e que se não pedirão nem pagarão 

aos Offic1acs de El-Rey nenhum Direito ou Tributo, mais 
~rave, nem maior soma ou despeza de dinheiro do que seus 
/ns fos~em postos em terra : nem no despachar, ou despe-
Ir as ditas Naus, se fará detença algua, e depois que ché

~a_rem a quaesquer Senhorios do dito Rey, e pagar os Di
~~t~s e Costumes sobreditos; tomarão dahi livremente ca
d 1010 para qualquer Porto, ou Lugar, e os Bens carrega-

os nas Naus Inglezas, ou pellos Vassallos do dito Rey, ou 
~or outros que houverem de ser trespassados a qualquer 
r~rte d?s Senhorios de Portugal, de nenhum modo paga-
~or maiores Costumes, ou outros diversos Direitos do que 

0 passem carregados em Naus Portuguezas. E tãobem que 
ltl ovo e Naturaes da Republica de Inglaterra possão livre
D ent~ navegar para as Colonias, Ilhas·, Regioens, Portos, 
n:stnctos, Vi !las, Lugar:s, e. Imperios .rertenceíltes a El
SãJ de Portugal, na lndta Onental, Gumé, Bené, e llha de 
d J'~0mé, e em outra qualquer parte nas Costas e Praias 
me .rica; e ahi fazer Demora, Negociar, e Exercitar Com
n ereto na Terra, :Mar, Rios, e Agoas Doces, em quaesquer 
p:~s, e Mercadorias, e levar todo o genero de Fazendas 
q ra algum Lugar ou Região, com a mesma liberdade com 
n~e antes, e tãobem eom a mesma que em algum tempo 
co es de agora em qualquer Tratado fosse concedido, ou se 
d nceder ao diante aos naturaes de qualquer nação confe
s:r~a ~ amiga; e quanto aos costumes, e direitos .que nes
rn s_ eg10ens se hão de pagar; os não pagarão mawres, ou 
80

1118 graYes do que se pagão por qualquer pessoa ou pes
g· as que negoceem em qualquer dos ditos Lugares ou Re
l~oens .. E outro sim El-Rey de Portugal, ou seus Vassal
tod ass1m a Companhia do Brazil, como to~as as outra~, 
tas as as vezes .que tiverem necessidade de ~aus Estra_ngei
p para exercttar a Navegação e Mercancia do Brazrl, ou 
-para as Regioens e Ilhas sobreditas, ou para outra parte os 
t;etarão desta Republica e do seu Po,•o pellos preços cus
lr Illados e ordinarios aqucllas que quizerem, e nenhuns ou
nas de nenhum Princepe, ou Republica, comtanto que haja 
~~~lllero de Naus Inglezas basta otes para seus uzos, exce-

0 para a Companhia do Brazil , que poderão fretar como 
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alii subditi dicti Regis qui mercaturam exercent, libere ab~ 
que u1la licentia generali vel speciali prius impetraoda, 0~ 
' 'es Anglicas quocanque num,ero iis placuerit conducent_ 1;~ 
que iis navigept in Brasiliam creteraque Conquesta diF 
Regis in India Occidentali, quodque stipendium oneran .1' 

d. · · .1 · d · e rauo et commoran 1 convenent 1u utl proce at, ejusqu . _ 
habeatur, donec tolum solvatur, quamvis etiam pacL1 teJil 
poris stipendium superar i t. 

AHT. XJJ, 

Item, Et cum Sereoissimus Rex Portugall ire per ~e~ 
c]·iptum suum SjgilJo suo muniturh datum in Urbe Uh5~1~ 
po~is. vicesimo pri~o Januarii An~o N ativitatis. ~o~~~ 
Nostn 1641. Incobs terrarum SuhJeCtarum DomtniO . 
di num Ho1landire &. • liberam faculta tem concesserit oiD0~9 
genera mercium invehendi evebendique e Regnis, Dor~w 
niis, et Terr'itoriis suis: Uti populus Reipublicre An_ghte, 
eâdem facultate. in Regnis et Domíniis dicti SerenissirnJ:B.e-
gis Portugallire utatur fruaturque. 

ART. XIII. . 

Item, uti nullus Alcaydes vulgo dic~us,_ aliusve Reg1~ 
l\iajestatis Officialis ullum ex populo hujus Reipublicre c~ 
juscunq':e _gra~us .au:t co~ditiouis fuerit, preterquan1 ~ 
causa cnmwah et m 1pso facto deprehensum arrestarc a d 
interpellare possit nisi ab Judice Conservatore potestate ~ 
ifl scripto prius facta. Utque populus prredictus aboquJll 
quoad ·corpora, domicilia rationum libros interesse, roere~ 
bonaque sua inlra Ditionem Serenissimi Regis Portugalh: 
pari eademque fruatur immunitate à Carce.ribus, Arresta 
tionibus aliisque molestiis quibuscunque, qure alii cuicuLl: 
que Principi pdp~loque cum Rege Lusitanire frnderato 

1
cor;_ 

cessa est, aut demceps concedetur, neque per ullum s.a. 
' 'um Co'nductum aut patrocinium ejusdem Regis sub~1 t1 5 

aliisve in ejus ditione versantibus, concedendum suo Jure 
prohibeantur, quo sua llebita recuperare queant, verilJ!l 
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(Wizer duas Naus de Guerra, c quatro para mandar ao Bra
:~ car~egadas de ~acalhau, a qualquer nação, como se ~on-
R. rn

1
na carta de l1berdades que lhe concedeu por ProviZão 

ea e que assim a Companhia do Brazil, como todos os 
futros Va allos do dito Rey, que exercitão a 1\Iercancia, 
~' rcmente sem licença algila geral,.ou especial, que primeiro 

0 que se haja de alcançar, fretem Naus Inglezas no nu-
~ero ~ue quizerem, e nellas naveguem ao Brazil, e ás mais 
00~UJstas do dito Rey na India Occidental, e que o esti

~en~to que se contratar de carreaar, e de interesses proce
erao, e e ten ha conta dclle alé que todo seja pago, ainda 

r1ue exceda o estipendio do tempo que se co nLratou. 

ART. Xll. 

. hem, E como o Serenissimo Rev de Portugal, por Pro
;'zuo sua, sellada com o seu sello ~a Cidade de Lisboa a 

1 ~ de Janeiro no anno do Nascimento de Nosso Senhor de 
. 4.1, (I) concedeu aos naturaes das terras sugeitas aos Do

llll~tos dos Estüdos de Olanda & liue faculdade de levar, 
e hrar dos cus Reinos, Domínios, e Territorios todos os 
g~neros ele mercadorias, que o Povo da Republica de In
g.aterra Yul aou da mesma faculdade nos Reinos e Domi-
010 do dito Sercnissimo Rey de Portugal. 

ART. XIII. 

d hem, Que nenhum que vulgarmente se chamão Alcai-
cs, ou algum outro Official de Sua Reall.\lagestade, possa 

Prender, ou embargar algum do PoYo desla Republiea, de 
qualquer grau ou condição que sejüo salvo em cazo crimi
~al,. e colhido em fragante delito, senão com poder do seu 
u,~ Conservador, dado primeiro por escrito e que no de 

Rat~ o dito Povo quanto as_ ·pessoas, _Domicilias, Livros ~e 
azuo, Interesse, l\lercadonas, e mms Bens seus, gozarao 

008 Dominios do Serenissimo Rey de Portugal, de igual, 
e da mesma immuoidade de prizoens, de Embargos, e de 
qnae quer outras molestias que a oulro qualquer Princepe, 
~~ Povo Conf~derad.o com El-Rev de Portugal foi conce-

do, ou daqut em d1 ante se con ceder, nem por algum salvo 

( J) Vi~c es lc <lo~nmcnlo a pag. 115 . 
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ut i quemcunque hominem in jus vocare possint in ~uju~~ 
cunq uc demum patroci nium recipiendlJm, sive quov~ s D~~ 
plomatc munitum, sive Redemptorem, sive alio quovts pw 
Yi legio do nalum, justi cujnsvis dcbiti ca usa. 

,\1\T. XIV . . 

llcm, Qoandoquiclcm vero jura commerci i, et pacis 1 r~ 
1·ita fo rent, et inulilia si populus Reipublicre Anglire cons~ 
cienti re causa inquietarentur, dum ul tro citroque coromean 
ad Regna et Dominia dicti Regis Portugallire vel illic mer; 
cium commutandarum gratiâ hospitantur; ut igitur terra 
marique liberum et securum sit commercium, dictus p~r~ 
tugallire Rex id efficaciter aget, et providebit ne â <J;IOY 1_5~ 
cunque homine curiâ vcl Tribunali ante dictre consc1entJle 
gratifl. molestentur aut inquietentur, vel propterea qu~d ~e~ 
cum habeant vel utar~tur Bibliis Anglicis aliisvê hbl'l~• 
utque liberum sit -populo bujus Reipublicre in privatís redl~ 
bus unâ cum familiis ex eadem Gente oriundis intra qu~ 
cunque Dominia dicti Regis Portugallire Religionem s~a.~ 
observare et -profi teri atque eandem in navibus et oav1g115 

!'Uiis exercere, prout illis visum fuerit, absqne omni mole~~ 
tiâ vel impedimento. Denique ut locus mortuis sepeliendiS 
idoneus iis assignctur. Providea~t tamen Angli ne e:;{ce~ 
clant. quod scritum est iu hoc Articulo. 

AltT. XV. 

Item; si acciderit posthac ut ullre Controversire dubia~ 
que inter prredictas Respublicas oriantur, unde interruJll~ 
pendi inter utramqne gentem commercium periculum ~sse 
possit Populis, Subditisque partis utriusque per omnia utn~S" 
quê Regna et Províncias publica monitio. danda erit b1~ 
niique spatium .ab illa monitione ad se hona, naves, mer~ 
ces et facultates quascunque transportandas, sine ulla lll~ 
lestia, impedimento, aut damno sibi bonisvê suis inter~a 
illato, dictisqne populis ac subditis utrinque licitum enl, 
quibus publicre monitioni -lempore debita alicubi erunt ea 
inlra dictum biennium iis in locis cL ditiouihus, ubi deben~ 
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conducto f 
V , ou avor do mesmo Hey que se conceua a seus t61ii 

as allos 0 d. D . . . Julho proh'b· . u a outros que an ã.o em seu ommw, sejãO 10 
da 1 Idos de seu Direito, para poderem cobrar suas divi-
de ' porem q~e possam citar a qualquer homem por cauza 
do q~alqu_e1: d1vida justa, e ainda que seja recebido debaixo 
ou P _troc1mo ~e qualquer ou segu'"O com qualquer Alvará; 

eJa Rendeao, ou tenha qualquer privilegio. 

lt AUT. XIV . 

&eri" ern, Por quanto os Direitos da Paz e do Cornmercio, 
terr uo nullo~, e i nuteis, se o Povo da Republica de Ingla
e r a fosse mquieto por cauza da consciencia, quando vai, 
a strn aos Reinos e Domínios do dito Rey de Portugal, ou 
tan~ se dete~ por cauza de comutar as Mercadorias: por 
c poo; ,Para que seja livre e seguro o Commercio por 1\lar 
Pro ferra; o dito Rey de Portugal efficasmente fará e 
nb;erá que não sejão molestados nem inquietos por ne
cicn ~ llomem, Curia, ou Tribunal por cauza da dita Cons
za Cla, ou por terem com.sigo, ou uzarem Bíblias In.ale
hli~aou outros livro~, e que seja livre o_~oyo desta Repu
llaç?. na cazas particulares com as fam1has da sua mesma 
n.el~od e Religião dentro de quaesquer Senhorios .d~ dito 
F:~e .e.Portugal, observar, e professar a sua Rel•g•ão, e 
algiirctta11a nas suas Naus ou Navios como lhe parecer, sem 
i~ a tnolestia ou impedimento. Finalmente que se lhes as

mo íltá lugar idoneo para se enterrarem os mortos. Advir
llest com .tudo os Inglezes não excedão o que está escrito 

e art.go . 

Ü ART. XV. 
contr ern, ~e acontecer daqui em diante q~e nasçam algiías 
poSSa ohersms, ou duvidas entre as mesmas RepubJicas, que 
hua aver perigo de se interromper o Commercio entre 
has' e outra nação, se dará aos povos, e Vassallos de am
tra as P~rtes por todos os Reinos, e Províncias hua e ou
a\iz Publico avizo, e espaço de dous annos depois daquelle 
dorj~ para se passarem a ~i e a seus Bens, navios merca
ltto] '. e quaesquer faculdades, sem entretanto se lhes fazer 
ben:stia algiía, impedimento, nem damno a elles nem a seu., 
a0 t' e será licito aos ditos povos e Vassallos de ambos ; se 

CllJpo de tal publico av izo lhes deverem em alguas par-
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tes dividas, pedidas legitimamente dentro dos ditos dous 
annos nos lugares, e Senhorios onde se deverem, e que 
daq:uí por diante se lhes fará direito Dezembargado, e com 
effeito de modo que esses Credores se alcancem a seu, den
tro no tempo proferido. 

ART. XVI. 

Item, Que se acontecer que em quanto durar esta Con
federação, Amizade, e Sociedade por alguns dos povos, ou 
naturaes de algila destas partes se fizer, ou attentar algiia 
couza contra esta Confederação, ou algua parte della no 
1\fa r, na TerTa, nos· Rios, ou Agoas doces; nem por isso 
esta Amizade, Confederação, e Sociedade entre estas na
çõ~s se interromperá, nem quebrantará; antes durará in
teira, e se sustentará toda sua força; e somente serão cas
tigados aquelles mesmos em particular que delinquirem con
tra a dita Confederação, e nenhum outro, e se fará justiça, 
e dará satisfação a todos aquelles que importar por todos 
aquelles que por Terra, l\'lar, Rios, ou Agoas doces come
terem qualquer couza contra esta Confederação, em algua 
par_te da Europa, ou em qualquer Lugar dentro no Es
treito de Gibraltar, ou em America, ou pelas Costas de 
Africa, ou em algiJ.as Terras, Tihas, 1\fares, Estaleiros, En
seadas, Rios, ou alguns lugares daquem do Cabo de Boa 
~sperança, dentro no espaço de hum anno que se ped ir 
JUStiça ; mas em todos os lugares ut supra alem do dito 
Cabo, dentro de.dezoito mezes que a justiça pelo dito modo 
se pedir, e seos quebrantadores da dita Confederação não 
aparecerem nem se sujeitarem a ser julgados, nem derem 
satisfação dentro neste, ou naquelle espaço de tempo, que 
segundo a distancia do lugar agora se l'imitou; os sobredi
tos serão julgados por inimigos de hila, e outra pa rte, e 
seus Bens, e faculdades, e quaesquer rendas se confiscarão, 
e applicarão a intei ra, e justa satisfação daquellas injurias 
que por elles farão feitas : e além disto, elles :mesmos quando 
forem a poder de qualquer das partes serão sugeitos ás pe
nas que cada hum merecer pelo seu crime. 

AllT. XVII. 

Item, Se succeder -algua controversia entre os Vedares, 
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tur legitiroê exigere, _utque ex.i.~cle jus_ iis e~p_edi~~~e;~ 
curo eiTectu reddetur, Jta ut .Creditares eJusmodt IDtr 

pus pnefin itum sua consequi possint. 

ART. X.VT. . . . t So-
llem, si acciderit, ut quandiu fredus, amtciba_ e lter

cietas hrec dumverit, ab ullo ex populis, ant Incohs a jus 
utr1us partis prredictre contra hoc fredus, a_~t ulla~ e aJll 
partem mari terra fluminibus, aut aquis dulclhu~ qutcquin
fia t, aut tentetur, amicitiam hanc fredus, et Soc1eta~e~ ye
ter hasce "'~ationes uon idcirco interrompi, aut in~rtnut aJll 
rum integram nibilominus durare plenaroque nm u di
ol1tinere: tantummodo illos ipsos C[Ui contra frod_us pr~us
ctum commiserint singu1os puniri aliumq~e nenu_nern, J uo
titiamque reddi, et satisfactionem dari i\bs ommbu~ ~bn' 
rum irl interest ah iis omnihus qui terra, mari, Dum~ ~~ 
ant aquis dulcibus contra hoc fredus quicqua~ co f tlllll 
rint ulla in parte Europre, aut ubivis locorum_ wtra ~r5,-e 
Gaditanum sive in America, w.l per Alricre httora, 

1
·0j

in terris, ínsu\i , requorihus, restuariis, siuubus, !10~uJJl 
bus, ulli re in locis eis Caput honre spei iutra aon~ spa_ tl' 

quàm justitia postulabitur. In omnibus autem locis ,uLI ·u 
p_r~l transd_ictum Caput infra mense~ octocl~cim qua: Jnon 
titia prred1cto modo poscetur, et s1 fredens raptor sa~ 
comparuerint, neque se judicandos subroiserint, _nequ~uOl 
tisfacti~nem ~ede~·int intra b?c. ye} illud temyo_n_s .5~~ius-
pro loct lo ogmqmtate modo llmitatum, prred1cb tlh [tatllS 
que p_artis hoste_s _judicahu_ntur, eorumque booa ~~s~ 5a~ 
et qmcunque red1 tus pubhcalmntur, plenreque ac J ab ipSÍ 
tisfactioni impendendi erunt earum injuriarum_, qure t's pO' 
illatre sunt i psique prreterea curo in alterutnus par 

1 
is<[UB 

testa te fueTint iis pceois ob noxii erunt, quas ·suo qu 
cri mine commerueri t. 

ART. X.\"JI. ,. l. Fegt~ 

llem, siq_ua iociderit Controversia inter pnecuc 
1 



16lii 
Julho 

10 

188 REiNADO J)O SENHOH D. JbÃ.O I V. 

Inspectores, Officiales aut Ministros, et dictos. merca.toi;[, 
de bonitate pisei um vel cujuscunque penus, qm ullas 

10 
ui1l 

tiones prredicti Regis asportabitur ea dirimetur .bon~ il
virorum modo Lusitani sint, arbítrio, qui à lVIagis~a tur 
lius loci Consulequ~ Gentis Anglicre à CLuo jur~ ehg~ndu~ 
qui rem ita dijudicabunt ut ne quid intenm detnmeot1 
de re disceptatur ad Dominum perveniat. 

.ART. XVIII. . d ÍterÍllS 
Item, Populo,. ~ubjectis vê par~s ~lterutnus 8

. ~uiD Ji
portus appellere 1b1que commoran, mdeque par:. et 00e
bertate discedrre non so1illn cum navibus m~!catordsh tiu!D 
rariis, sed etiam cum bellicis et prresicl.iarns et ~ ~5 te!D' 
vim propulsandam instructis permissum esto! 5111e "

1 
ut ad 

pestatis eo dêlatre fuerint, sive ad naves refic1en~as, arn nu
commeatum parandum appulerint, modo sex .be1hcaru diú
merum non superârint si sponte eo pervenermt, neque ren
tius in portuJ:ms vel circa. littora hrereant aut corn~oco!Jl' 
tur, quàm ad navês reficiendas, aut ad alia necess~na. ter
parand~ op.us erit, ne .quid forte c~"?-sre prrebu.e~~~t ~~ 50; 

pe1land1 aharum Gentmm commercn, qure a~lCitla rquis 
cietate conjunctre fuerint, et si quando inus1tatus. a \s 0e 
navium numerus casu quovis ad eos portus acr.essent, 

1 qno
liceto portum inlrare, nisi facta prius ab iís pote~tate, t Í!ll' 
rum 1nditione portus illi erunt, nisi vi teropestatJ~, a~ 0au
pellente alia necessitati imito id fecerint ad rnans, etuS 5ui 
fragii periculum evitandum, quod si accide~it, ad~eo otiuilS 
causam illius loci Prresidi aut summo lVIag1stratui KusloCÍ 
aperiunto, neque diutius illic manento qua~ per 1 1 

in i}li 
Prmsidem, aut summum Magistratum licuer1t, ~e]':· Ille0to 
portubus quod prmdictm Rei-pubEcre aut Reg1 e 

1 

sit quicquam hostiliter faciunto . 

ART. XIX. na'•eS· 
Item, ut neq~e Respub~ica prredicta, neque R:~·alteri~IS 

bonague alterutnus, popuhve eorum, qure eruot ]lo 10 

hostibus, aut Rebellibus uHo tempore capta, atq_ue u 
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Officiaes, ou Ministros do dito Rey, e os ditos Mercadores 
obre as bondades dos Peixes, ou de qualquer mantimento 

que se levar a alguns Senhorios do dito Rey, essas serão 
determinadas pelos arbitrios dos bons Varoens, com tanto 
que sejão Portuguezes, os quaes serão eleitos igualmente 
pello Magestrado daquelle lugar, e pelo Consul da Naçuo 
lngleza, os quaes julgarão o negocio de tal maneira que em 
quanto se litiga da cauza, não venha entre tanto algum 
damno ao Senhor della. 

AUT. xvm. 
Item, Que erá permetida ao Povo e Vassallos de cada 

hua das partes irem aos Portos de outro, co deter-se alli, e 
sahir com a mPsrna liberdade, nuo só em Naus Mercantes, 
e de carga, mas tambem com as de Guena e Comboi, e 
aparelhadas para rebater as forças dos inimigos; ou sejão 
ahi levados com força de tormenta, ou para concertar as 
Naus ou para tomar mantimentos; comtanto ql!e nãb pas
sem o numero de seis Naus de Guerra se forem ali por sua 
vontade nem estejão ou se detenhão mais tempo que o que 
for necessario para refazer as Naus, ou para comprar ou
tras couzas necessarias, para que por ventura não seja cauza 
d~ prejudicar o Commercio das outras Nações que forem 
al~adas em amizade, e se em algum tempo, algum numero 
desacostumado de Naus chegar por algum cazo áquclles 
Po~tos, não lhe será licito entrar no Porto senão tendo pri
~eiro licença daquelles em cuja jurisdição esses portos es
tiverem, salvo se constrangendo-se á força de tempestade, ou 
outra necessidade contra sua vontade o fizerem para evitar 
o perigo do mar, e do naufragio, o que, se acontecer, mos
trarão logo ao Presidente, ou Summo Magistrado daquelle 
lugar, a cauza de sua vinda, e não fiquem ali mais tempo 
que o que for licito pelo Presidente ou Magistrado daquelle 
lugar; nem nos ditos pórtos fação l10stilidade algüa que 
seja em detrimento da dita Republica, ou Rey. 

ART. XIX. 

Item, que a dita Republica, nem El-Rey, consinta que 
as Naus e Bens de cada hum delles, ou de seus povos, que 
em algum tempo forem tomadas pelo inimigo, ou rebeldes 

1G:H 
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J1:~~ portus, aut loca terrarum alterius, aut Ditionurn abd_uc~a 
l O sinat à Dominis ceu proprietariis transferri; Ver~ 1 P51~ 

aut eorum Procuratoribus eadem restituantur, proVJSO quo 
i!li ad dietas naves, bonaque jus sibi vendicent priusquarn 
vendantur et exouerentur et infra tres menses postquarn 
dictre naves, bonaque si c abducta fuPrint jus eorum ~el p~o-
bent ve1 proprietatis Testimonia producant, Atqu.e m~e7 
temporis, sumpt11s necessarios prreservandis custodJendJs -1~ 
ctis navibus bonisque ipsi ProprietaTii solvent et depen 
dent. 

ART. XX. . uo~ 

. I~em, uti populus, et Incolre Rei-publi~~ AnglJre ;~~es 
t1~n~I ca~s& commeantes in Regna, DommJU et Reo el~ 
d1ctt Reg1s, aut ad portus suas c um navibu~ eor~ _ ap/or~ 
lentes, ne pendant pro Tonnagio, Anchoragw, alus' e 
tuum expensis aliqua alia telonia ceu ar"enti surnmas, pr~ 
ter eas quas Regi ceu Camerre Ullissipo~ensi pendere ~01~

1 

. . . d ...-ent 1Il 
erat, S1 qua verà aha prava Consuetudo mtro u.... ' 
posterum ne solventur. 

. ART. xxr. . . Rei, 
~lem, ~ti nu~Iu.m Tributum ab ullo ex popu~ts hu]us ancti 

pubhcre s1ve Uhss1pone, sive alio in loco cx1gatur S ~ 
Georgii Sacello impendendum neque cocrantur ipsi ulla ~.~ 

· · . ' b orwv ~Ia m persoms suis préBstare, aut ullum genus arrn 
mduere, aliis vê suppe~itare. 

ART. XXIt. l!ll~ 
Item, uti. Mercatores partis alterutrius prredictre e~·.1 ·-

I -ht F 1· F u· · 1· ·que 1,.1n1s--q~e ns~l ores _amu 1, _ am tre, Negoe1atore~~ ~ u . . ibus, 
tn , Nautre, navmmque 1\fagistri, et Classiarn IU dit10? ec
territoriis, et Regionibus 1mmlictre Rei-publicre et RegJs n 11· . . . lib ê versa non m eorum portubus et L1ttonbus tuto ac er . di~ 
]lOssint; Populusque et Subditi Unius in ullis altenus " 
t~onibus redes proprias iu quibus habitent, habere et po~ 
Sidere, necnon repositoria in quibus bona, mercesque suo-
rec~ndant, quandiii conduxerint ahsque ullâ à quop•arn ~ !l1 

lesbâ. Item glailh~e cingere armaque secum portare a ~ 
ll' . nsuetu 

OHensiYa, quàm de Qsiva, secundum morem et co 
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do outro, e trazido . aos portos, e lugares das terras dos ou
tros, se transfiruo proprietarios; mas qae se restituão a el-
1es, ou-a seus procuradores, com tanto que elles requeirão 
o direito das ditas Naus, antes que se vendão, e descarre
~uem, e 9:ue dentro de 3 mezes que as ditas Naus, e Bens 
lorem assim trazidos, ou provem o direito delles, ou pro
duzão testemunhas da proprieclade, entre tanto os mesmos 
propríetarios pagarão, e dispenderão os gastos necessarios 
para conservar e guardar as ditas Naus e Bens. 

AliT. XX . 

Item, que o povo e mercadores da Repuhlica de Jn
·glate~ra, que por cauza de negociar, passão aos Reinos, Se
nhorws, e Regioens do dito Rey, ou cheguem aos seus por
tos com suas Naus, não paguem anchoragem, ou outras 
desp~zas dos pórtos, ou outros alguns direitos, ou sommas 
de dmheiro, mais que aquelle, que era costume de pagar 
a El-Rey e a Camera de Lisboa; mas se algum mau cos
tume introduzir outros no futuro, senão paguem. 

ART. XX[. 

Item, que nenhum tributo se peça a alguns dos povos 
desta Repuhlica, n~m em Lisboa, nem em outro lugar para 
se de~ pender na Ca pe1la de São Jorge, nem elles sejão cons
trangidos a ter officios alguns pessoaes, ou a vestir algum 
genero de arma,s, ou dá las a outrem. 

ART. XXII. 

Item, que os mercadores de cada bua das ditas partes, 
e os seus caixeiros> creados, e negociadores dn familia, ou 
outros Ministros Marinheiros, Mestres de Navios, e gente 
d.a armada possão andar segura e livremente nos Senho
rios, Territorios, e Regioens . da dita Republica, e Hey, e 
tarnhem nos seus Portos e Raias, e o Povo, e Vassallos de 
hum, ter e possuir nos Domínios de outro, Cazas proprias 
em que morem, e armazens em que goardem os seus bens, 
e ~ercadorias por quanto alugarem, sem que lhes faça mo
lestJa por algum. Item, cingir Espada, e trazer consigo Ar-

. ~as assim offensivas como defensiYas, conforme ao uzo -e-
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dinem loci, quo se ipsos bonaque sua melius tutari pos~ 
sint. 

ART. XXIII. . uhl' C:B aut 
Item, uti omnia bona, mercesve dictre Re1~P L in al~ 

Regis eorum vê utrinque populorum aut subditorurn ipsis 
terutrius hostium naves impositre, ibique repertre cu~ a au~ 
navibus prredre sint atque in publicum a~dictre, oulD·Itis al~ 
tem hostium alterutrius, bona, mercesve ~~ nav~s p~Intactre 
terutrius eorumvê populi aut Subditorum JmposJtre 

1 

sint. 

ART. XXIV. ut e!Jl~ 

Item, uti omnia justa debita qure sumpta~·um aaviu!Jl• 
ptarum mercium nomine aut oneratarum demque ll< ita 3d 
Ang1is sive ante, sive post bona eorum sequestro po~ersol~ 
hoc usque tempus ab Rege Portugallire _deb~ntur, oiÍ]Jie 
V~ntur et reddantur Írniilediatê infra bJeUDJ~tn eraut u~ 
se~uu~urum, utque Omnes satisdationes ca~tiOll e porW 
deJ~Sstones ab Anglis datre ullas oh naves a Reg BrasiliíB 
galbre, ullisYe subditorum ejus aotehae o~erat~s, t tis uíB 
a.ut Angolre oram petituras et postea in ulhs MaJes a Mauri~ 
portubus detentas, vel à Principibus Ruperto, ~eu 5 ejus 
tio captas et occupatas, vel à prredicto Rege, ~lhsve e b rni~ 
Officialibus aut Ministris qu.ovis modo imP,echta.s~c~~entur 
nus Contractus. suos prrestare possent, dehmc ca re oec 
rescindantur, :irrüreque fiant utque nec Personf ~fateous 
eorum naves bonave sub Arresto ponantur., v~ .u po!Jline 
molestentur à prredicto Rege ullisve ex ejus subdJtiS 
et ratione Coolractuum pnedictorum. 

ART. xxv. t Lecratu!Il 
Item, Curo inter nuperum Parlamenturn ~ d·cfusque 

Extraordinarium à Portugallire Rege convene~Jt 1 \u111 111 

Legatus in Secundo sex Prreliminariurn ArtJCU 
0 
b]j traYe

q~os 29.0 Decembris 16t>2, consensum. est, sese ~scu;,nqu.e 
nt omnes naves, pecunias bona et debtta ad Cf .is J{Bg15 

Anglos pertinentia qure in quibuscunque. Donu.nt rotinas 
P.ortugallire prebensa et detenta fuerint, w. specJe·~t 3tque 
h1ere restituenda fore modo ejusclem valons f.uerJ 
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costume do lugar, para que milhor se possão deffender a si 
e a seus bens. 

ART. XXIII. 

Item, que todos os Bens e Mercadorias da dita Rcpu
blica, ou Rey, dos seus povos, ou vassallos de ambas as 
partes, carregadas em Naus dos inimigos dos outros, ali 
achados, com as mesmas Naus sejão prezas, e rematadas em 
publico. l\'las que todos os bens dos inimigos de cada hum, 
ou mcrcad0rias carregadas em Naus de outra parte, ou do 
seu povo e ''assallos sejão intactas. 

ART. XXIV. 

'Item, que todas as justas dividas que El-Rey de Por
tugal, deve aos lnglezes a titulo de Mercadorias tomadas, 
ou compradas, ou finalmente de Naus carregadas, ou an
tes, ou depois de seus hens serem postos em sequestro até 
este tempo, se paguem, e se entreguem immediatamente 
dentro em dous annos proximos seguintes: E que todas as 
seguranças, cauçoens ou fianças que os lnglezes derão por 
alguas Naus carregadas até agora po1r El-Rey de Portugal, 
ou por alguns de seus vassallos para os portos do Brazil, 
ou de Angola, e depois detidas em alguns portos de Sua 
Magestade, Otl pelos Principes Roberto, e Mauricio toma-
das, e occupadas, ou pelo dito Rey, ou por alguns de seus 
Officiaes, ou Ministros por algum modo impedidas para não 

·poderem cumprir seos contratos; daqui por diante se Can-
cellem, rompão, e fação nu lias, e que em suas pessoas, nem 
suas Naus, ou bens se embarguem, nem por modo algum 
se molestem pelo dito Rey, ou por alguns vassallos seus por 
titulo, e por razão dos ditos contratos. 

ART. XXV. 

Item, como entre o novo Parlamento, e o Embaixador 
Extraordinario de El-Rey de Portugal, se concertasse com 
o dito Embaixador no segundo de seis Artigos Prelimina
res, nos quaes a 29 de Dezembro de 16õ2 se concordou, 
se obrigasse que todas as naus, bens, dinheiros e dividas 
pertencentes a qualquer Inglez, que forão tomadas, e deti
das· nos Senhorios de EI-Rey de Portugal l~go hão-de li
vremente de ser restitniàas em espece com tanto que este-

ToM. I . (i) 
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in e.ad~m ~onit~te p~rmans~rint, .quâ eran~ te~::~eten~ 
tentiOms. Sm mmus m speCle reshtuantur, ~el 51 b dan~ 
tione . deteriora facta sint, t~m satisfactione~ 0 e~etío~ 
dam JUXta verum eorum pretmm, quando prnnu.ro ro üs 
bantnr. Qu~ntum ver~ .~d damnorum coropensat~o~ov'ero~ 
ex declaratiOne Conctlu per Chartu1am suam lo, Conci~ 
bris An: 1652 in certum redactis declara toque a. ·e ur~ 
lio sihi deliberatum non es~e reparationem sumro.or~i et 
ger.e ~tque exigere sed _quatenus dumta~~t re\

1 ~open~ 
raüom consentaneum er.Jt, quodque testai! P08~ P tus se~ 
sum ad pacem animum suum, díctus Dom1 ~us . er ·e : ,tt~ 
se ohslTinxerit hoc supposito damna resar.cteod~ 01 

tus in 
que in Quinto dictorum Prreliminarium d1ctus eg!loraJll 
se ulterius receperit quOd omnes naves et bona Ano oque 
qure à Prin~ipihus Ruperto et lVlauritio .vel ~ q~~~usunt, 
nave sub eorum Prrefectura in Portugalharo .. JOY · eorulll 
ibique disposita vel adhuc manentia vel ab. alns ~e~ 

5 
resti

jussu in de revecta, Dominis et Proprietans. prot l~:tur. :Et 
tuerentur vel reparatio et satisfactio proprn_s da atisfa~ 
quoniam de lVlercatorum al1orumque postu~atts qure \uper~ 
tionem attinerit Controversire nonnullre et1am nun~ . 

1
re et 

sunt, quo omnia istiusmodi postulata et querelre ex. Jl otulll 
requo dijudicentur et determinentur; Utrinque con~eta oh 
conclusum et concordatum est, quod dieta. postu antibus 
damna et satisfactionem referentur sicut et ht~ prre~octoris 
referuntur ad judicium, arbitrium et sententi.alD . ·oniroi 
\Valteri Walker, Johannis Crowther, D?ctons .II•~ebello 
à Silva Secretarii Legationis, et Francisc1 Ferrel!a d'fferen~ 
agentis in rebus ejusdem Legationis person~rum I~ noroini 
ter electarum tam ex parte Regis Portugalhre q_uà · tur co~ 
Protectoris, qui bis prresentibus fhmt et con.stJtu~ln nda et 
gnitores, Arhitri et Judices ad audienda eX-arrun~as olll' 
determinanda omnia et singula postuJata, et que{e ·n01que 
nium et singulorum l\1ercatorum, Nauc1eorunl, a 

10
\uuias, 

qui jus sibi venrlicant ad omnes ve1 aliquas naves, re dictis 
deh~ta mercantias, bonave qurecunque quor.u!ll .~~i co o.~ 
Arttculis Prreliminaribus men,tio facta est, qUJ_A1 :re Jultt 
venient et considebunt in urbe Londino viges 11;

110
• ~entulll 

proximi Styl: vet : atque eodem di e solemne ]U
13

. alitatis . . C . Adrorr susc1p1ent coram Judicibus Supremre unre 
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juo do mesmo valor, e que durem na mesma bondade em 
que estuvão no tempo da detenção; e se fizerão peores, en
tão se ha-de dar satisfação por ellas, conforme o seu ver
dadeiro preço quando primeiro forão detidas; mas quanto 
á compensação dos damnos sendo elles reduzidos a couza 
certa por declaração do Conselho por carta sua de 1 ã de 
Novembro de 1652, e declarado pelo Conselho que a elle 
lhe não era deliberado apertar, e pedir a restituição por 
summo direito mas em quanto somente por conforme a 
equidade, e razão; e que possa testificar o seu an imo por 
procurar a paz, o Senhor Embaixador, supposto isto se obri
gasse, e que os damnos se havião satisfazer. Em o quinto 
artigo dos ditos Preliminares, o dito Embaixador tomasse 
mais sobre si, que todas as Naus, e Bens dos loglezes que 
pellos Jlrim::ipes Roberto, e Mauricio, ou por qualquer nau 
debaixo de sua Capitanea forão levados a Portugal e ahi 
despendidos, ou ainda estão em ser, ou por elles, ou por 
seu mandado tornados dali a levar, se restituírem logo 
aos Senhores e Proprietarios, ou se désse por elles repa
ração, e satisfação. ]~ porque das 11etiçoens dos merca
dores, e de outros que tocão a satisfação, ha ainda al
guas controversias, para que estas petições se julguem, e 
se determinem, e estas queixas de direito e de equidade; 
foi de ambas as partes contratado, concluído, e concorda
do, que as ditas petições sobre os damnos e satisf~ções se 
refirão, como por estas presentes se referem ao JuJZo, Ar
bítrio, e Sentença do Doutor Waltero Walker, e João Crou
ther; o Doutor Henrique da Silva, Secretario da .Embaix~
da; e Francisco Pereira Rebello agente da mesma Embai
xada; pessoas inclifferentes, e eleitas assim· da parte ele El
Rey de Portugal, como do Senhor Protector; os quaes, por 
estes presentes se fazem, e constituem Conhecedores ar
h itros, e Juizes para ouvir, e examinar todas, e cada h ila 
das petições, e queixas de cada hum dos Mercado~·es7 Mes
tres de Navios, ou outros -que procurão o sea direito em 
t?dos, ou alguns dos Navios, Dinheiros, Divida~, Merc~do
nas,. ou quaesquer outros bens de que .nos d1to~ Art1gos 
Prehminures se fez menção, os quaes Arb1tros se aJuntarão, 
e assentarão na Cidade de Londres a 20 de Julho proximo 
do Estilo Antigo, e o mesmo clia tomarão solemnc Jura-

1Go~ 
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Anglire se in rebus ad se relatis di]. ud1can 15 0~ t com~ . . nva o 
et respectui erga partem alterutram om?1qu~ P ntur et 
modo renuntiaturos. Atque his prresentibus mstruu ersen' 
authoritate mm1iuntUl' ad personas qua~c':lnqufe r~~jubell' 
das necnon Depositiones et Chartulas s1bt ad e. amento 
das .q~re rem sibi com.m~ssam s~ecta~e~int, et .vel J:~atorunt 
adh1blto vel non a~htb1to ommum 1stn~smod1 .P05 la dan1na 
et querelarum veritatem necnon omma e~ smgu !llatim 
ex dictis Arrestationibus et detentionibus ~llata ;u~oritat.e 
exa~inabunt. ~t dicti Arbit~i his prre~ent1bus uoaque li~ 
munmntur ad smgula JW<Emlssa defimen~a, darn ut ipSI 
quidan~a adjudicanda e~ finalit~r d~~ermman.da,u;:odiscre
v~l :naJoi: eorum pars in conscien~ns et sams s lern suam 
t10mbus justum et requum consuennt, ~t ad fina re sen~ 
Sententiam sub Chirographis suis pubhc~n~uro, q~ligabit 
tentia ita publicata utramque partem devm.ctet et ~buscun' 
ahsque appellatione, revisione vel reclamattone qul daro et 
que. Atque idem Rex ad eandem efficaciter prres~a~ · s sese 
observandam in omnilius ejus membris et Caprtu 

1 
ta1elll 

obligat necoon ád solvendum vel solvi c?rand~rn tu!ll es~ 
su~m.am vel summas pecu~iarum qure utl ~rre ~a si dic11 
adJu.dJ~abuntur; Atqu~ ulterms conventum e~t, q~ int de et 
ArbJtn non consensermt et finaliter deterroiDa' erb · 5 prO' 
s~per prremissis ad se relatis intra pri~um Septema ~ uictis 
xunê sequuturum Sty l: vet: tunc d1cta po~tulat h. 5 prlll"" 
Arbitris indeterminata relicta submittantur.sicut ~t te~tori à 
sentihus submittuntur tali personre Domtn.0 p~o odct!W 
Conciliis quam <lictus Dominus Protecto~ 1~tra CJ.~a,,erit; 
que tempus post Primum Septembris proXJID1.

00011 onre tn' 
In quem finem dictus Dominus Protector ta~t P~5 finalit~r 
liter nominatre Authoritatum Diploma d~btt t 05tulatiS 
determinandum de et super omnihus, et ~1?g~ 15 Pntentiafll 
prredictis. Et si ante datam à dicto Concihano se rator ad 
Chartre nonnullre e Lusitania pervenerint ve~ ~r?c~ eu.Jll de 
aliquas ex iis causas agenda~ , dictus Concdtar{~\ jnstfU' 
no-vo audiet, qureque sententia à ta li p~rsona ta.~ :tralllq_ue 
cta sub Clürographo et Sigillo suo lat~ fue~t tabi.tur et 
partem concludet, et obligahit , eaque nte P1~5 

teJTl quod 
perficietur. Atque in .majorem cautelam et secun. 3 

5 yel ab 
jeusmodi pecunire summa, qme vel _à dictis Arbitrt ' 
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mculo diuule elos Juizes do Supremo Tribunal de Almi
ranl ario ele Inglaterra; que clle na cauzus que e lhe re
ferem para as julgar, hão de renunciar todo o favor, e res
peito para com cada hua das partes, c a todo o proveito 
particu lar: Com estes presente· se instituem, e se lhe dá au
thoridad · para hamarem quaesquer pessoas, e para man
darem trazer a i as disposições e cartas que pertencerem 
ao negocio ~ue lhes hc cometido; e quer tomem, quer não 
o dito juramento, examinarão a verdade de todas esta pe
t.içõe , c queixas, summariamente; c tão bem todos, e cada 
hum dos damno que procederem dos dito are los, e em
baro-os; c aos Arbitro com estes presente se lhe dá au
thoridade para finirem todas as cauzas sohreclita , e para li
quidarem, julgarem, e finalmente determinarem os damnos, 
e como elles ou a maior parlc delle em ua discrições e 
con ciencia juJaarem que he ju tiça, e equidade ; e para 
publicarem a sua Sentença final debaixo de seus escritos, 
a qual Sentença assim publicada, ligará, e obrigará hua e 
outra parte, sem appellação, revistn, ou redempção algiía; 
e o mesmo Rey e ohri<Ya. a cumpril la, c guardalla efficas
mente em todo os eu membros, c cnpitulos; c lambem 
a. pngar, ou fnzcr que se pague nquclla quantia, ou quan
tias de dinheiro que como dilo hé, lhe forem julgadas. E 
alem disto se concordou que se os ditos Arbitras não con
cordarem, e finalmenle determinarem sobre as dita cnuzas 
a ellcs referida , dentro no primeiro de Seplembro proximo 
seguinte do Esti llo Antigo ; então as ditas peti ~·õc deixadas 
por determinar pellos ditos Arbitras, se submelam, como 
pellos pre ente e submetem a tal pe soa do Conselho do 
Senhor Proleclor, qu o me mo Senhor Protector drnlro 
de qualquer tempo depo is do primeiro de Septembro pro
ximo nomear; para o qual fim o dito Senhor Protector dará 
por provisão nuthoridade á tal pes ou assim nomeada, para 
fina lmente determinar obre loda , e cada hiia da petições 
ohreditas; e se ante de e dar pello dito Conselheiro Sen

tença, chegarem algüa Cartas de Portuga l, ou Procurador 
para tratar algilas daquellas couzas; o dito Conselheiro o 
ouvirá de novo; e a Sentença que for dada pela tal pessoa 
a im instituída debaixo do seu Signal, c Sello, concluirá, 
e obri rrará a hua c outra parte, c se cumprirá, c execu tará 

165,í 
Julho 
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Arbitro adjudicabitur bona ficle solvetur; conclusum et con· 
ventum est, quod una medietas vectigalium et CustumarUID 
Portugallire proxime post Datum Tractatus ex omnibus _bo~ 
nis et merchanclizis quibuscunque Incolarum et populanum 
hujns Rei-publicre qui in Portuga11ia commercantur proW 
nieotium dictre solutioni impendetur, qure medietas de tern~ 
pore in tempus tali personre solvetur quam prredictus po~ 
rninus Protector nominaverit, unde iVIercatorum Nauclero~ 
rum et Proprietaríorum damna resarciar1tnr. 

AHT. XXVI. 
p :C Item, Conclusum et concordatum est, quod pnesens . a. 

et Confmderatio non clerogabitur per. quamcunque ah~tn 
Ligam vel Confmderationem factam vel fiendam à SerenJs~ 
simis Dominis Protectore Anglire et Hege Portugallir:e cucl 
quibuscunque aliis Principibus vel Rebus-publicis sed quo. 
Pax et Confcedera~io integrê servetur et semper suum soi' 
tiatur effectum. 

ART. XXVII. 

Item, Conventum et Conclusum est, quod utraqne pars, 
vere et firmiter observabit, atque executioni mandabit pr!C~ 
sentem Tractatum omniaque et singula in eo contenta_~ 
comprehensa, atque eadem ab alterutrius populo subditJS 
et Incolis ohservari et prrestari efficaciter curabit. 

AHT. XXVIU. d 
Item, Conventum, conclusum, et concordatum est, quo t 

prres'ens Tractatus utque omnia et singula in eo contenta e 
conclusa à dictis Domino Protectore et Rege per Pa~ente~ 
utriusque partis Literas Sigmo magno munitas, deb1ta e 
authentica formâ intra sex menses proxime insequentes c~~~' 
,firmabuntur et ratihabebuntur, mutuaque Instrumenta Jll~ 
fra pnedictum tempos hinc inde extradentur, nec noo e 
Pax et Confcederatio statim à traditis et permutatis Instru; 
mentis forma et loco solitis publicabitur. 

In quorum omnium fidem et Testimonium, tam uos 
Commissarii Celsitudinis sure Domini Protectoris, quàiD Le
gatus Extraordioarius Serenissimi Regis vi et vigore nos; 
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legitimamente; e para maior cautella, e seguridade de que 
a somma de dinheiro que for julgada pelos ditos arbitras 
ou arbitro se pagará com boa fé, foi concluído, e concor
dado que hD.a ametade dos Direitos e Costumes de Portu
gal de todos os bens, e quaesquer mercadorias dos naturaes 
e povulares desta Republica, que negoceem para Portugal, 
logo depois da data do Tratado se apliquem ao clito paga
mento; a qual metade, de tempo a tempo se pagará áquella 
pessoa que o dito Senhor Protector nomear, dando satis
fação aos damnos dos Mercadores, Mestres de Navios, e Pro 
prietarios. 

AliT. XXVI. 

Item, foi concluido, e concordado que a presente Paz 
e Confederação, não será derrogada por qualquer outra Liga, 
ou Confederação feita, ou que se faça pelo Serenissimo Pro
tector de Inglaterra, e Rey de Portugal, com quaesquer 
~utros Príncipes, ou Republicas; mas que esta Paz, e Con
t.e~eração inteiramente se guarde, e sempre surta seu ef
fetto. 

ART. xxvn. 
Item, foi contratado, e concluído, que hila e outra parte 

verdadeira, e firmemente observará e dará á execução o 
pl'esente Tratado, c a todas, e a cada hiia das couzas que 
nelle se contem, e se comprehendem, e que procurará que 
0 mesmo se.ja observado, e cumprido pelo povo, e Vassal
los de hum e ouLro. 

XXVIII. 
Item, foi contratado, e concluído, que o presente Tra

tado, e todas, e cada hua das couzas que nelle se contem, 
concluem, e concluirão, se retificarão pellos ditos Senhores 
Pro.tector e Rey por cartas patentes de h~a, e outra pa~te, 
ornadas com o Selló grande na for~a deVIda, e authe~tiCa, 
dentro de seis mezes proxirnos segumtes, e se entregarao de 
parte a parte dentro no dito tempo lnstromentos, e tam
bem. que esta Paz, e Confederação logo que se entregarem 
e trocarem os Instrornentos, será publicada na forma e lu
gar costumado. 

Em fé e testemunho de toda a referida, nos os Comis
sarios de Sua Alteza o Senhor Protector, e o Embaixador 
Extraordinario do Serenissimo Rey de Portugal, por vir-

1654, 
Julho 
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· prre-

trarum respective Commissionum et Procu~atJouum. ill's 
sentem Tractatum manu propTÍâ suhsignav•mus et ~1.gD~
nostris manualilius munivimus. Actum W estmonastern . 0 
cimo die Julii Aono l\iillesimo Sexc.entesimo quinquagesnn 
quarto._ 

Conde Camerairo :Mor. 

ARTICOLUS SJICHIITUS. 

_Populus et Ioco\re Rci-publicffi Angllce, qui mercatuf~~ 
ull prrediclum est, i1J Regnis, Dominiis, Pm:tub.us, et 0_ 

rit.oriis di c ti Regis exercent, custumas, et teloma 000

1 pe a 
d t . . . . f ·a 1' A lorum JOO ' en , mSl.JUsta ormam sequeotem, v1 e 1cet, ng .-. se; 
merces, et manufaGturce in assignandis ear·um pretus, ID 

cundum qure costumas solvere debeaot, quffi taroen nun~ua tâ 
excedent 23 per Cent: favorahiliter restiroabunt~r, Jusdo 
Regulas Alfandegre, et antiquas Leges Regni; Et .s1 qu~u 5 

t d .. l . . d' aro ,.eru aga ur e 11s p ur1s resttman 1s, ea propter, quon• ; 
e.aru~ valor augetur, id non fiet nisi prtBsentibus .et. as~:; 
tieotibus duobus mercatorihus Anglis, tunc tempon~ 10 Q a 
t?galEâ existentibus, et ab Anglo Consule d~lect1s. ;:rn 
s1 contingat rei pretium minui, ejus restimatlO sec.un rn
Leges ~t Regulam p:re~ictam pari .mo~o, de. tem pore ~n ;~io~ 
pus, mmuetur. Et SI hs orta fuent cJrca d1ctarn re~tJID Ar; 
n~~· i~. de. qu? disceptatur, à talibus ~ndiffer~ntlbus et ab 
h1tns d•Judicahitur, qui à Consule Gent1s Angl•canre, 1 ue 
~ra_ndegre. O~cialib~s .. el igentur; . Sul?.diti ~ero I~cou~~c<Jl 
d1cti Regm, m Dommus et Terntorns hu]US Rei-p res
r:egotiantes, prresentia vectigalia et portoria prout. nu~ ges 
tnnantur in hoc Mense Maii Anno 1654 secundúlD e n~ 
et consuetudinem 1oci solvunto, et consimiliter Leges et co 
suetudines cujusque loci, utrinque observaato. . 

5 
rre--

. Item conventum et conolusum est, quod Art1_culu P te~ 
d1ctus, et omnc in eo contentun;1 à dictis DomJD0 pro 
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tude das nossas Comissoens, e Plenos Poderes respectivos a 
este acto, assignamos o presente Tratado com as nossas 
mãos, e o sellamos com os nossos Sellos. Feito em West
minster aos dez dias do mez de Julho no a uno de mil seis
centos cincocnta e qualro. 

Cond(' Camareiro-:Môr. 

\ ltl"IGO SECRETO. 

. Hem, que as gentes, e habitantes de Inglaterra, comer
Ciando como atrás fica dito, nos Reinos, Domínios, Portos, 
ou Territorios do dito Rey, não pagarão mais direitos, e 
'falias, se não da maneira seguinte. Que as Fazendas, Mer
c~cl~rias Inglezas, e manufacturas na sua avaliação a pagar 
d1rettos, nunca excedão de 23 por cento, e sejão favoreci
damente avaliadas, conforme o Regimento da Alfaudega, e 
das antigas Leis do Reino, e dado casb que haja movimento 
de se levantar a avaliação, por razão de subir o verdadeiro 
valor da fazenda ou mercadoria se não fará, senão por con
s~ntimento, e em presença de dous mercadores Inglezes, re
stdentes, e moradores em Portugal, eleitos pelo Consul dos 
lnglezes; e dado cazo, que a mercadoria baxar do presente 
o~ futuro valor a exacta averiguação, e duvida ser.ã deter
mmada por pessoas dez interessadas, que serão ele1tas pelo 
C.onsul dos lnglezes, e Officiaes da Alf~ndega; e o~ sohre
drtos habitantes do dito Reino comercwndo nos d1tos Do
mínios e Senhorios desta Republica, pagarão as presentes 
TaUas e Direitos como novamente são impostos neste pre
zente mez de Ma'io de 16M·, conforme a uzança, c Leis da 
Praça, observando-se de ambas as partes as Leis, e Orde
nações de cada Praça respectivamente. 

E assim foi concordado, e concluído, que o Artigo so
bredito, c tudo o mais contheudo nelle, seja confirmado, 
ou ratificado pello di los Senhor Prolec'tor e Rey, por car-

IG~~ 
J'ulho 

lO 
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. l't ·as 8juillo ctore, et Rege, per patentes utriusque parti~ 1 ei , 080~ magno munitas, dehitâ formâ et authenticâ, wfra sebx rntul" 
· · t"babe un ' ses prox1me msequentes confirmahuntur, et ra 1 . iode 

mutuaque Instrumenta infra pt·redictum tempus, bJDC Coro~ 
extradentur. In cujus fidem et Testimonium, taro nos Lecra~ 
missarii Celsitudinis sure Domini P'rotectoris, qu.arn · g~re 
tus Extraordinari~s Serenis~ir~i Regis prre~icti, v~·tti:~!uiii 
nostrarum respecttve CommJSSlOllUID, prredJct~ r Nostris 
secretum manu propriâ subsignavimus, et S~p1115 . 

0 
die 

manualihus munivimus. Actum Westmonastem,. Dectrn arto . 
Julii, Anno millesimo, sexcentesimo quinquages1mo qu 
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tas e letras patentes de huma, e outra parte selladas com 
o Sello grande na forma devida, e authentica, dentro de seis 
mezes llroximos seguintes, e dentro no dito tempo se pas
sarão lnstromeutos de hí:ia e outra parte. 

' Em fé e testemunho do que assim nós os Comissarios de 
Sua Alteza· o Senhor Protector, como o Embaixador Ex
traordiuorio do dito Serenissimo Rey, por força, e vigor, e 
em virtude das nossas Commissoens respectivas, assignamos 
das nossas maons o dito Artigo Secreto, e sellamos com 
nossos sellos mamraes. Feito em Westminster, aos dez dias 
do mrz de Julho no anno de mil seiscentos ci ncoenta e qua
tro. ( 1) 

(1) Os pleuipoteuciarios que assiguaram este Tratado foram, por parte 
de Portugal, como acima se vê, o Conde Camareiro-Môr; e por parte de 
Inglaterra, 1alb. Fienues , c Wall. Strickland. 

165t 
Julho 

lO 



DOCUMENTO. 

'U DI! \ '.lJlUS 
CARTA DE PRIYILEGIOS J( FORA L DOS INGLEZES, COMP?S ~S S:&l'iBORB 

PROYISÕES, ALVARÁS F. LEIS CONCEDID.\S POR ALGUNS D ~ QlfB 56 

REIS DE PORTUG.U El!l FAVOR DOS INGLEZBS, E OOTll~!t ÓJ · 
RBFERE O ART. lll DO TR,\TADO DE 10 DE JULHO DE 1 O ' 

r 25noo 
(ov, Ull liS. I'ERTE~GEiiTE AO ARCRIVO DA S&CRilTA81A D' 

DOS ~EGOCIOS ES!II,\~GEIROS . ) 

d AJaW 
165~ Dom João, por gra ça de Deus , Rey de Portugal,_ e. ~sda con-
Julho ves d'aquem e d'alem mar em M rica Senhor de Gwue, '1a e 

1 O . ' ' . . . b . a pers ' 
quJsta, avegação, e CommercJO da Ethiop1a, A.ra 1 .'dores Jul-

C.art~ de Pri- da lndia, &. A. lodos os Corregedores, Provedores,_ Ou v~ Senhorio> 
v1legtos conce- gadores J usticas Officiaes e pessoas de meus Remos C rta de 
d'd El R· ' • ' ' te a ~ Se~hror Do~: de .P?rt~gal aonde, e perante quem es~a Minha prezen direi to p~r-
Joào tv á.Nacilo Prmleg10s for apresentada, e o conhecimento della e~ d de LIS" 

Ingleza, daLÜda tencer: Faço saber que nesta minha muito Nobre c~~~ e q:ue no 
d~ 4 dd r::f-boa, e Juizo da Alfandega deBa, a mim, e a meu O o I o r; doslll-

ro e · ta1 tenipo era Nicolao Dias Tinoco, como Jois Conservado oradora 
g1ezes, se fes Petição em nome de toda a Nação Jngleza, IIl 

. }'oral do~ 

1
1) Os documentos comprebendidos na Carla de Privilegtos 0

: 80 uscriP10 

Jng ezes, que aqui damos, são justamente os que se contem, no 
6 

se celebrar 
donde foram copiados, com data anterior ao anno de 165i, em q~rencia fique 
o Tratado de Paz e All ianca com Inglaterra cujo Artigo 111 faz re 
les privilegias. • ' . . "o no roado por 

Pareceu-nos encontrar em t;tes documentos nào só mexacllda 
que estão redigidos, mas alguns erros de data.'Pot· exem ~lo: d pelo Senbor 

A Carla de 29 de OululH·o de UüO , parece-nos ter stdo da a ígj 
Don~ Ferna11do, e nào Dom Affonso, no anno de U05. 

50 
•er de1 • ~ 

A Ca~ta daladade Coimbra, a lO de Agos to de 1 ~00, deveacao a; quaes 0~5 Em vtsla das rasões, que na Jntroduceão apontamos, segun~os a ra~or d 
podemos _incluir, na nóssa. Colleccão, todos os t.liplomas passa, nes. 
Estrange1~os,. não queremos comtúdo deixar de indicar alguns de , de 

Os pnnc1 paes são os seguin tes : . agaroeolo 10 1656 -1\faio '29-Provisão isentando os negocia~tes_m_glezes do ~edo por cer 
Maneio e encargos de guerra. (EsleAlvara. fo• ltdo em seg --e!)) 
tempo.) navios f~··boa 

1657-Jolbo 31 - Alvará a favor dos Inglezes para que os seus. do de L•5 

d. 't - 10 por-reputados como Portugueze , e não pagassem II'CI oo, : corOa de 
para as 11 bas dos A cores e mais Conquistas pertencentes a n-
tugal. . Corretores co 

1661 - Janeiro '21- Alvará para que os lnglezes não pagassem lo-
. . Ira sua vontade. . !ota tenha 
166o-Setembro 17- Alvarâ declarando que a Conserva.tona Ing ei· 

g~r mesmo com os Prinlegiados etc. ntonio de Yr 
1683 - Mato '20- Ahará confirmando a nomeação do Doutor A 
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nesta Cidade dizemlomc nella, que en Lrc Provizoens, Cartas e AI- fG54 
varás que os Senhores Rcys deste Reino, lhes concederam, ~ra que Julho 
nenhum Alcaide, nem Meirinho thes entrasc em suas Cazas a fazer 10 
com clles deligencia al guma, nem em outra parte, saho fosse o 
dito Conservador seu Juis privativo, ou por seu mandado, com 
pena de vinte Cruzados para ellcs, salvo indo a Justiça a póz al-
gum malfeitor achado em fragante delicto; e para que outro sim 
não pagassem fintas, peitas, talas, nem prestidios, nem servissos, 
nem outros nenhuns encargos; e que outro sim não fossem prezas, 
salvo por mandado do dito meu Ouvidor seu Juis privativo, sem 
Omcnagem na forma da Provizam d'ELRcy Dom Manoel que Santa 
Gloria haja; c assim lambem podiam trazer armas offensivas, e 
defensivas por todo este Reino, assim de noite, como de dia, antes 
do Sino concr , como depois dele, com lume, e sem lume, entrar 
com ellas nos Jogares prohibides de todo este Reyno; e que outro 
sim eram ' 'exados pelos Almotaces da limpeza, que de ordinario 
deles eram perseguidos, posto que por escuzarcrn difercnsas lhe 
mandavão o seu tostão, e o não querião açeitar, c aos Naturais 
nceitavam quarenta reis, c menos; e a ellcs Suplicantes pelos ve-
rem Estrangeiros os comdenaYão em mil reis, e ao menos em 500 
reis . E que ouLro sim' h indo elles fora desta Cidade a seos negocias 
ns Justiças de fora clclla os veKavam, c lhes não queriam guardar 
os ditos seus Privilegias, antes lhes davam diferentes entenderes 
para os vexarem, e lhes levavam suas armas que levavam, c podiam 
trazer; me pediam, c ao dito meu Omidor seu Juis Conservador 
privativo declarase por seu despacho, em como podião clles uzar 
d~s suas armas; c qualquer Justiça que lhe quizese acoutar fosse 
dra11te do dito se u Conservador, e niio de outra alguma Justiça, 
sub pena de serem suspensos, c dos encoutos do sen privilegio. E 
receberia merce. Isto se continha na dita Petição, com a qual ofc-
r·eceo J;'homas Dustóque (1) Inglcs o foral, c Privilegio dos düos 
lnglezes, no qual estam insertas as Cartas e Capitulas seguintes. 

1.1s Branco, Desembargador do Paço, para Juiz Cor~serY~dor da Nação 
Franccza. (Anteriormente era o Corregedor do CJVJim:us antrgo.j 

1690-Agoslo 2-Áivará. nomeando ao Doutor Dartbolomcu Guifrl, Consc-
flleiro da Fazenda, para Juiz Conservador dos Bollandezes. . 

1691- Setembro 3-AI"arà confirmando a nomcacno a fa,·or do Doutor Drogo 
61cndes Duro, Desembargador da Casa do Porto, para Conservador dos 
Subditos Jnglezes residentes n'aquclla Cidade. 

1692 - Novembro 13-Decreto concedendo aos CnstelJJa nós os privilegias que 
eram concedidos aos Fmncezes e lnglezes. 

1699-Julbo 18-0rdem da Junta dos Tre Estados sobre o .!lfaneio de Fran-
cozcs, Hespanboes, Hollancle?.cs, c I nglezes. . 

170a - J ulbo 2!1,- Alvará concedendo aos Allomãcs o poderem nomear para .T uiz 
Conservador de suas cau as a um Desembargador da Ca:ada Supplica
c:lo em vez do Corregedor· do Civil que tinbam, como se concedeu aos 
Fra.'noczes e I nglor.es. 

1709 - 0utubro 9- All'fr.rá. dcr.l arando que os Tn~lezes niio são obrigados a sef
frer pcl.~s .Moratorias, concedidas aos seus de"cdores, mas sim a estar 
pelos com prom issos dos ditos devedores etc. 

No decurso d'esta Obra , LP.remos occasião de vollar a esta materia . 
(1 ) Ou Berloque, como em outro Jogar se rscrcYe. 
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1654 Dom João por graca de Deus Rey de Portugal, c do nós 
J~l~o &. A quantos esta Ca~ta virem, Fazemos saber, que ~er;~yno de 

fazer graça e mcrce a todos os mercadores Inglczes 0
. quer ]u

Carla_pela qual Inglaterra que vierem á Cidade de Lisboa, e outros qua~ jalll da
EI-RmoSc_nbo.rgares do Reyno, témos por bem, e mandamos que elle~ a GenG-

Dom Joao 1 · d' p . . . l 'b d des que haO os conceaeo aos qUJ por 1ante todos os n v1legJOs, e 1 er a e a cada 
Inglezes os. vezes, e prezentes mercadores que vem a nossos Rey~;:de de LíY" 

mesmos prm- um dos lu"'ares delles e estiverem em elles, em a C1 d'tos ReY
Iegiosq.ueeramboa. E po;em manda~os a todos os Juizes Justissasdos. 1 que 
co nced tdos aos - . . ' . quaisquer 
Genovezcs da-nos, e a todos os Almoxanfes, Escnvaens, e out1 os . os ditos 

' ' h f ' d uc vepm tada de 10 de ouverem de ver , a quem esta or mostra a, q hãO doS 
Agosto de 1400.privllegios e liberdades que os ditos prezenles Genovezes rde[ll • lhOS aua 

Reinos que ante nós foram confirmados , por nos, e ·~a por a 
cumpridamente aos ditos mercadores Inglezes pela g~J mprida
guiza, e condicão que os guardão aos ditos Genoveze~ culn"'e~es 

· h ' aos dttos o mente, e presentes qne no lo meresem, e que do que Jbe 
havemos dado Privilegias e liberdades , em testemun~o Í11lbra a tO 
mandamos dar esta nossa Carta dada na Cidade de 0 JoãO·..
de Agosto de 1400. - Di. 0 Paes a fes po1: EIRey Dom 
E!Rey.-

. es Jnis 
R drJuU 

Carta pela qual Dom Afonco Rey de Portugal &.'A vós Fernam 0 ". qual-
f i R· S h • utto • 
D
1 - 61,0tr en_ o r por mim nos feitos da minha Alfandega de Lisboa, ou 0 ndo eu 

om "' onso v d . • f 8 b d que quere 1 concede aos In- quer que espots de vos o r quer saude. a e e, . de Jng a-
gl~zes um Juiz fazer graça aos mercadores luglezes Naturais do ReJO O vós por 
pn~~ttvo para terra, e do Senhorio do Principe de GaBes doulbevos a 5 Se-
dectdtrasques- . f . . ' as de meu 
Lões que tive- JUJ nos ettos que elles ttverem com algumas pesso enderelll 
rem com os nhorios , sobre algumas mercadorias que comprarem, 0 ~ v 

0 0 
qual-

Porluguezes so-dessa pessoa ou pessoas delles porque vos mando que vos; e de-
hre as suas quer que em vosso lu<>ar esti;er conheceres dos di tos fettoS,bredi

mercadonas, 0 ' • vós so "fl 
datada de29 de mandas, <rue entre elles com as sobred1las ou ver, ou dito bé: P 

Outubro de tos, com elles em rezão das ditas mercador ias com? to deJlaS 
H50. mando que daqui em diante não tomem outro conhecJmen 

0 
Jogar 

salvo vós dito Fernam Rodrigues, ou qualquer que emh vo;~te, lbe 
por mim luis na dita Alfandega estiver. Em testem un 

0
° utobrO de 

mandei dar esta minha Carla em Lisboa aos 29 de __. 
1450. Estevão Eanes a fez por E!Rey Dom Afonço.-ReY· 

I 
dos A}ga~-

Carta .Pela qual Dom Afonco por graca de Deus Rev de Portuga ' e e nos 
El Reto Senhor • • J aber qu D~m Alfonso v ves & . a quantos esta nossa Carla virem; fazemos s es e ure-
concede privi- priviligiamos a todos os Flamengos, Alemaens, France;li;ucl ,\1'
legios aos Fia- toens que a nossos Reinos vierem morar ; e porquan~o ~ 0 be hUill 
m~ngos,.llle- mão Alemão Çapateiro morador na nossa Cidade de Lts~oa rlllcrcc 
rnaes, Ftance- d d d. . . . 1 - os pedJO po rJ-zes, e Brelücs, o as 1tas Naçoens que ass1m pnv1 egtamos , n _ eu reque 
daladade'28deque lhe mandasemos dar nosso Privilegio ; e VJsto s Il1 eque-
Jilarço de U52.mento querendolhe fazer graca e merce havemos por be_ 'de pa-

remos q daqui em diante não. s~ja constrangido para ha': presLÍ
g~r nenhuns nossos pedidos, peitas, fintas, nem talas, ne r nossos 
d10s, nem servissos, que por nós, nem por nós, nem po 
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Conselhos são, ou forem cauzado , por qualquer guiza que sejam : 
não varo com prezos, nem com dinheiros· nem seja Tutor, nem 
curador de nenhuma pessoas que ejam; nem sejam con trangidos 
por outros nenhuns encargos, nem servidoens nossas, nem dos Con-
selhos, nem haja nenhum officio nosso , nem do Conselho contra 
sua vontade. OutTO im queremos que não sirva, nem vá servir, 
nem por mar, nem por terra a nenhumas partes que sejam, nem 
tenhão cavalos, nem armas, nem bestas para no so serviço, posto 
que para elle haja contra . Outro sim mandamo , e defendemos, 
que não seja nenhum tão ouzado, de qualquer estado, ou condição 
que seja, que lhe pouze em suas cazas de morada, e adegas, nem 
cavalharices, nem lhe tomem seu pám, vinho, t·oupa, nem outra 
nenhuma couza do eu contra sua vontade. Hem lhe damo licenca 
alugar, e andar em besta muar de sela e freyo por lodos no sÓs 
Reinos e Senhorios, sem embargo da defcza, e Ordenação obre 
ella feita; e ma ndamos que o nosso Apozen tador, e o da Rainha 
mulher que sobre todas prezamos, e amamos, c dos Infantes, e 
Conde aos da dita Cidade que em cazo que todos, ou cada hum 
de nó lhe hajamos mister, lhe não dem as ditas sua cazas, capo-
zentadoria em maneira alguma que seja, que asim he nossa mor-
co, subpcna de nossos encoutos, c de sei mi l reis que pague para 
nós, qualquer que contra isto fó r, os quais mandamos aos nossos 
Almo ·arifes, ou recebedores que os arrecadem, e recebam para 
nós, c os Escrivaens de cos Officios que os ponhão em receita so-
bre elles, para delle ha,ermos boa arrecadação, sob pena de pa-
garem em dobro das sua cazas. E porem mandamos a todos nossos 
Corregedores, Juizes, Justiças, e aos recebedores, e sacadores, e 
ou ~ros quaisquer Officiacs, e pessoas que isto houver de vér, que 
haJam o dito {i<>uel Armão Alemão Çapateiro por relevado, c es-
cuzo das sobreditas couza , e o não con Lranjão para nenhuma 
della , e lhe cumprão, e façam bem cumprir, c guardar esta nossa 
~arta pela guiza que em ella he couteudo, e lhe não vão, nem con-
mtão hir contra ella em maneira alguma; que assim he nossa 

mercc lhes ser feita · e huns e outros al não facais. Dado na Ci
dade de Evora a 28, de MarÇo de 1452. = Lopo. Fernandes a fes 
por ElRey Dom Afon~o. = ElRe .= 
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Dom Manoel por grara de Deus Rey de Portugal e dos Algar- Alv
1
aEra

1
· 

1
pe!CJ 

' . . . d · qua • - lct o ves & . A qua ntos estas nossas letras virem mur ta saude, e ezCJO Senhor Dom 
de amor; e porquanto de boa vontade costumamos honrar aos que Manuel concede 
am dignos de honra, e com liberal beneficio os prosegui r ; e r.he- v_arios privile-

gando a nós o aprovado Varam Simão Lopes, com a costumada ÇlOs ados mG.edradca-
h . .b 1 d h d aores a 1 e umamdade, o ouvimos, e h era mente espac amos segun o em da Au<>usta e 
estas letras se mostra, e elle veio a mercé em nome dos estimadosdeoutr~s villas 
Varoens Antonio de 13clver, c Co nrado Tclim, em nome seu, e da da Allcmnnba, 
sua Companhia dos nobres mercadores da _Imperial Cidade da Au- d~~:1?efr~ 7d~e 
gusta, c de outra Villas de Alemanha, sigrnficandonos que elles t.i9li. 
queriam ne ta nos a Cidade de Li boa a entar Caza de sua Com-
panhia , para negociar c tratar de mercadorias em no os Reynos, 
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l .b rda' se a nós nos aprouvese, outorgandolhe algumas graças, e 1 es . E 
des que nos pedião, seg~ndo em outras terras lhe erão dada ' a 
nós entendendo em seu requerimento, e conciderando quanta ~on:s 
a tais Varoens seja devida, assim por su as proprias pessoas dt~~ a 
de todo o favor, como pelo seu comodoravel trato, que segu~·da' 
nós parece, aos nossos proveito fará ; co mó tambem o serem 1 doS 
doens Impcriaes, como em o Augusto M:aximi.tiano Imperador 

0
, 

Romanos nosso muito amado Sobrinho, pelo qual com boa .~0er' 
tade damos consentimento a sua Peticam outorgandolbe as ll 1!1 
dades e Privilegias que pedião, os q~ais a nenhuns outros, nerá 
aos nossos Subditos ainda forão· concedidos segltndo em estas ;.~05 
largamente conteudo. Item primeiramente outorgamos aos ~ r 
nobres mercadores que sejam livres, e possão livremente nef?octao; 
tratar, vender, e comprar por todos nossos Reinos e S~nhonos r [11 

suas proprias pessoas, ou por seus :Feitores, ou Servtdore~ . \1C' 
q·ueremos e mandamos que quando quer que suas merca~ona~dade 
rem em alguma Nau, ou Navio da vante, ou perto da dtta Gt C' 
ao tempo que se houverem de descarregar, antes que se descarr~a 
guem os nossos Officiacs da descarga lhe faram saber da descar"as 

. . . t -o barc prune1ro que venham a estar a ellas, se qmzerem, e raga co 
em que as descarreguem, e despois de passarem tres hora~ p~UOf
m~is ou menos não vindo ellcs, ou mandando, entam ?S d ttO te!ll 
ftc1aes as poderam descarregar, estando ellcs em a Cldade. I 

3
, 

mandamos tanto que as-suas mercadorias forem as Alfandeg~s P 
3
, 

guem. logo a diúma, e ciza, tirando os panos de Lan, os quaJfS P e 
, . d a as, garam a ctza ao tempo que se venderem, segun o se agor . es 

em nossos artigos h e contendo : as quais cizas ,pagaram os oawa o 
das Cazas a que pertencerem, c se assentaram em seus livros co[ll, 
pagarão, para ao diante não poder ha,•er ahi mais duvid~: e ta~, 
toqueyagarem os ditos direitos c lhe forem entregues as dttas ~:i, 
cadol'las as levaram para onde quizercro por todos os nossos 

5 d oca • nos, e Senhorios, sem serem obrigados a fazer saber as mu a · ta 
c vendas que dellas fizerem, nem menos seram obrigados a fa~~o 
a Caza a!g,uma de nossos direitos, nem descaminha~ám ~ore 11~ 
n_em cah1ram em pena alguma por não fazcre;n as del~g~nctas r~C' 
sao ordenadas segundo a forma de nossos foraes, e art1gos, e 0 

05 
naçoens; e isto daquelas mercadorias de que houverem pago IÍ' 
llOSSOS direitos, e lhe forem despachados, àe que baYeraiJl GefJC' 
dam de nossos Officiaes, para por ella Ii,•rcmcnte as podere!ll a 
v ar, e vender por nossos Rei nos, sem mais pagarem couza alguW ~ 
Lcndose com ell.l!s a maneira que se tem com os Flamengos, e ~ai 
seus Privilegias hc couteudo . Item queremos que nenhum oflic:re 
nem rendeiro de nossos direitos nem outra alguma pessoa en 

3 
em sua Caza a lhe dar varejo, nem lhe faram opressão al~U~JI~ 
salvo por mandado de nosso Contador Mor, havendo primetrO !lia 
formaçam por pessoa, ou pessoas sem suspeita, como tern algU de 
~e~cad~ria sonegada a nossa A.lfandega , e quando lá houver 

0 
mnar, Há a · sso hum Escrivam della , e hum rendeiro quando , 
homer , c sem o dito Escrivam não poderam h ir a suas Cazas tra 
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ja~· a tal mercadoria sonegada. Item queremos que não paguem di
rcttos alguns dos mantimentos, e alfayas que para suas cazas, e 
uzo dellas lhes vierem, nem menos paga ram direitos alguns dos 
Jl~nos ~e lam que viércm para vestido de cada Feitor, ou dos Ser
•·•clores, dandolhe por anno dois vestidos a cada pessoa de Cana
maca, c Sarapilheíras de estopa pata sacos, e sacos de pipas para 
suas mercadorias jurando elles que \ 'CID tudo para isso, e não para 
YCndcr; porqtte sendo para vender, pagarám os direitos ordenados. 
I tem queremos, e mandamos .que em as ditas suas Cazas não en
t.rem, nem possão entrar Officiais algm1s de nossas Justiças sahro o 
n.rto Corregedor ou quem ellc mandar, e não outrem sob pena de 
"

1nle Cruzados para clles, salvo indo a Justiça por algum malfei
tor em fragante delicto achado, porque em, tal cázo poderá entrar. 
Item nos pnís, que <Lssim cllcs, como seus Servidores até seis de 
sua Companhia que clles tenhão de suas portas a dentro, possão 
li:azer armas de noite, c de dia por todos nossos Reinos, e Senha
nos, assim antes do sino correr, como despois dele, com lume, e 
sem cll c, não fazendo porem com ellas o que não devem; e isto 
sem embargo de nossas Ordcnaçocns; os quais servidores não serão 
I:lcspanhoes para gozarem da dita Liberdade. ,Item havemos por 
bem, c quer~mos que qualquer pessoa que lhe seus PriviJegios não 
gua rdar, ou contra clles fór, incorra em pena de sincoenta Cruza
dos nos quai s os haverão por condenados para o Hospital de todos 
os Santos da dita Cidade, em andamos por este ao nosso Contador 
mor·, que sabendo que alguma pessoa lhos não quer guardar, nem 
~~mp ri r, ass im como nell as he decla rado façá logo exccnçam pela 

lla )~ ena, e a fassa logo entregar ao nosso AJmoxarife do di to 
~osp r~al , c carregar em receita sobre e1le, por toda a vez que as
srm nao cumprir, e contra isso forem; porem mandamos a quais
q ucr o_ulras Justiças, e Officiaes a que pertencer, que vista esta de
claraç~o a faça muito inteiramente guardar, e cumprir, com tod os 
~s ma1s privilegias que de nós tem; dando com effeito a dita pena 
~ ~xecução, porque nossa vontade e tençam hc fazermos me:cc c 
a,or, que em tudo se inlenda mais em seu favor, que .cm od10; e 
P~l'quc disLo nos a.prás, lhe mand.amos dar este Nosso Alvará, por 
nos asignado, o qual queremos va lha, como se fosse Carta passada 
pe~a Chancel<!ria, sem embargo de qualquer Ley e Ordenaçam que 
<thL haja em contrario. Feito em Almeirim a 7 de Feyereiro de 
1495. =Andre Pires o fes. Item pelo dilo Privilegio que lhe temos 
concedido, que elles possam carregar suas mercadorias, em quais
qu.er Naus, e Navios que quizerem, assim Naturacs como Estran
gcrros, tirando , c ca rregando das Uhas; e alem disso os fazemos 
nos~os Naturais, e agora soubemos, que na Caza do ver do pezo 
lhe punhão dm·ida quando queri.am carregar em Naus Es.tr.angei
ras, como os ditos nossos Natura1s fazem, de que se segu1na que 
por serem privilegiados receberiam dauo, o que não foi nossa ten
~am, antes foi por lb~s fazermos todo o favor, c honra, e para de
claraçam disto havcmo:; por bem, que assi m em este cazo, como 
em qualquer outro de que cllcs quizercm gozar, e gozarem coma 

TO M. 1. J i 

1G5!, 
J ulho 

lO 
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. _ _ e de seu prí-

1 ~li~ Eslrangetros o possa o fazer , porque .na o queremos qu Estran-
Julho ·vilegiQ lhe prejudique a algum favor se o ser P0 <M ~o~;e Justissa 

10 geiros ; e assim tem por privilegio que nenhu~ O ~~a sobre certa 
não entre em suas Cazas sem mandado do dilO Juu 

5 
metialll 

ffi · · pessoa pena, e somos informados que alguns O cJaJS, e 'sso pro~er 
com clles, e couzas suas, tratandoos mal; e queren:o. n1

1 
nosso não 

havemos por bem, e requeremos, que nenhum O lCJa 
5 

sali'O os 
entenda , nem meta roam em elles, nem em couzas su~1• cazO por 
ditos seus Juhes, e por seu mandado; e acontecendo ha'·eroos 
onde suas pessoas, e dos ditos Feitores devam ser prezos~ja:JD le~a
por bem que pelo dito seu Juiz, ou Alcajde em pessoa ~a sua pri
dos ao Castelo, e não por Homens seus; e se a cauza sem 0utra 
zam for tal para se dar sobre fiança, mandamos que :ogo e talO 1ar
detença se dem sobre a dita fiança: 0 que tu~ O assJm~c]aradO nOS 
gamcnte se continha, e declarava, e éra contendo, e d d _,jsta por 
ditos Privilegios, e petiçam, a qual sendome aprez~nta1~~oco nella 
mim, e o dito meu Ouvidor o Doutor Nicolau D1as 

1 a dOS seus 
pronunciei o despacho seguinte= Vze das armas na forro dados que 
Privilegias que para isso se lhe passem as Cartas, e mt;aro nas ar· 
pedirem, indo nella incorporados os Capítulos-que suas cazas 
mas, e como outras Justissas lhe não podem entrar ~m ~eirinb o, 
não tendo ordem d'esta Conservatoria, e todo o A;lcaid~ notefica~0 
ou outra alguma Justiça que o contrario fizer seJa log outos na o 
por sen Escrivam, que com pena de prizam, e 'dos enc ro"aça!ll 
fação as .tais d~ligencias sobre as mesmas pe~soas ~'E a!ndo este 
deste Jmzo. Lisboa 11 de Maio de 1645=TlDOco~ ou a pre
despacho posto na dita Peliçam em vi rtude delle s~ P::: pela qual 
zentc para vós todos em geral e cada hum em parllcu . passad3 

' iroCJfO · vos mando, tanto que vos for aprezentada, sendo pr . muito lll" 

p~la minha Chanc~laria , a cumprais, e guardeis, c!açal~e nc!la se 
leuamenle cumpnr, e guardar assim e da manelfa ql teis, ne~ 

t . - d . em roo es e: con em; e em seu cumpnmento na o per ats, n }leitor ' 
Yexeis o dito Thomas Bestóque, nem a seos Criad~s, ~e~a sal~0 
nem Caçais, nem mandeis fazer com elle deligencla a g ado~ colll· 
fór por mandado uo dito meu Ouvidor seu Juiz Conser~ulll jul~a
petcnte, e privativo, e não por mandado de outro ne~ereJll ass i ~ 
dor, sem aprovaçam desta Conservatoria, e isto pelo Gloria baJ3

' 

por huma Carla de El-Rei Dom Manoel que Santa ue btUJ5 e 
antes lhe dareis; e fareis dar todo o favor e ho~ra; 0 ~ ewbarJlO 
outros assim cumprireis, e ai não façais sem duv1da, ne 

01 
pena de 

algum que a e.lle punhais, que lhe seja post~ .esta.s ~o e de ser~ 
sincoenta cruzados , e cncoutos dos ditos PnvJlegiO Í Cidade d 
suspenço. Dada em esta muito nobre, e sempre Lca ciJlleoto dC 
Lisboa aos 4 dias do mez de Novembro do anno do Nas senhor 0 

N S Bl R · r0 oso lfll· 
. osso enhor Jezus Christo de 1647. = - ei • zelllbaro 
mandou pelo Doulor Antonio de Faria Machado seu De 
dor, C SCll ÜU\'idor. & & &. 
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TIIATADJ DE A:.\JIZA1lE E ALLIANÇA ENTllE EL- DO 

'liA ASSJGNA. 
FI LIFPE lV REl DE UESPAN ' 

(lllBLIOTIIEGA REAL OE i' ,I.IIIS , ~ SS . COD. 10:358-2, pag. 
189

·) 

A 
con

rLiculi strictioris amicitire, societatis armorUJllfran
fcmlerationis, formalis, et prrecism initre inter Coron~erenis
c~re · et Portugalli~ adversus Coronam Castellre per a c per 
Slmum Portugal11m Regem D. Joanne~ quartum, ué J{_e
Christianissimum D. Ludovicum FranClre, Navarr<eq 
gcm, virtute mandatorum inJerius descriptoruiD· 

· ART. I . . fJIJllatÍJDÍS 
Conventum et conclusum est ut a d1e, con . t r príll"' 

hujus tractatus in posterum sit societas armorum 10be -oe~ti 
d
. D . t aro o .1.' o 
LCLos ommos Reges, eorumqu3 Caronas, u . ·us po· 

Castellm bellum inferant totis viribus quanto_ vlvacl do per 
terunt sua quisqne ex parte; Portugallia illud lDferefin es et 
· · " 1 t con n ' · 1psms conterminos, qui Regnis Castel re s~n b ll lll ipS' 
Francia per snos, et per illas partes in qmbus . e u 
fuerit convenient1us, et hosti communi darnnosius. 

ART. n . 1\{ajestas 
N ec ?ua Maje~tas C~ristianissima, nec Sua :R e~ cas· 

Portugalhre ab huju~mo?I bello cessabunt d~m et' por~u
tellm pacem non pep1gent curo utraque Fr_an_c1~· . a jo1rc 
gallire Corona~ nec poterit Sua Majestas Christla~.ss: que~· 
pacl;m, inducias, armorum suspensionem nec_ 8 1ut r qtJIIl 

. nua u' 1. 
VIS tractatum, quo bellum tepescat, aut ~ ovis a '.0 

eadem pace, induciis, armorum suspensíone, sJve qu oiJlOL' 
tractatu Sua Majestas Portugallire includatur_ cUJll portu· 
bus suis Regn·is, ac ditionibus: Nec Sua MaJest~snci<e in
gallire simile tractaturn ferire absque omnimodafra 
clusione. 
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Ártigos uo mais estreita amisadc, allinnça ele armas c 
confederação formal e precisa, celebrada entre a Coroas 
de França e Portuual, contra a Coroa de Caslella, pelo Se
r~uissimo Rei de Por~ugal D. João IV c Luiz Rei Chris
llanissimo de França e Navarra, em virtude dos pleno po
deres abai~o escríptos. 

AltT. [. 

Ajustou-se e concluiu-se, que do dia da ratificação d'estc 
Tratado em diante, haja alliançu de armas entre os ditos 
Senhores Reis e as suas Coroas, para que ambos façam 
guerra ao Rei de Castella com toda as forças e vigor que 
p~dérem, cada qual por sua parte; Portugal pelas suas fron
teiras, que confinam com os Jleinos de Castella, c França 
por. aquellcs logarcs, por onde a guerra lhe for mais con
verucnlc e uo inimigo commum mais nociva. 

ART. H. 

Sua l\{aO'estade Christianissima e Sua Magestade de Por
tuaal não de istirão d' e ta uuerra, em quanto El-Rei de Cas
tella não fizer a paz com uma e outra Corôa de França e 
Portugal; nem poderá Sua 1\fagestade Christianissima fazer 
paz, trcgoa , suspensão de armas, nem outro qualquer Tra
tado, por que a guerra enfraqueça ou diminua, sem que 
na mesma paz, trcgoas, suspensilo de armas ou outro qual
qller Tratado, se inclua Sua l\Jaacstade de Portugal com 
todos os seus Reinos c dominios; nem Sua 1\Jagestade de 
Portugal poderá lilzcr Tratado nlgu m similhantc, sem a 
tot:Jl in lu 'ão da J<'ranra. 

IG;;;; 
et cmor~ 

7 
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ART. nr. . 1 inducia~ 
Et ne accidat quod semel gelebratus pacis, ve Cor9na 

rum _tractatus cum inclusione utriusque Coronre a conven~ 
Castellre quovis pretextu irr alterutram rumpatur ruperit, 
tum est, in hoc casu, si Rex Castellre tractatu; rtuaallia 
arma sumendo adversus Franciarn, ut tum ~t 0 ambp0 r~ 
adver~us Castellam, prosequentibus tam Francw~ ~f pas., jn~ 
tugalha bellum adversus communem hostem, a maneote 
ducire seu tractatus prrecedentes non ~ssent.' et perlebratur, 
coufcederatione, qure nunc in ista cap1tulat_100e ~e um tra~ 
ac si non interrumperetur dictre pacis vel 1 nduci:r Castella 
ctatu; eodemque modo Francia resumet arma portu~ 

. d . . Iern contra pacem, m uc1as, aut armorum suspenswr 
galliam ruperit. 

ART. IV. . Jll p0rtu~ 
Et quoniam conveuientire tam Franc1~ ~a Regi Cas~ 

gallire erga alias nationes qure non sunt su]J]ectre o1utu!ll, 
tellre inter se differunt unicuique Coronre mane~-~esnisi ad~ 
quod brec societas armorum locum non babe 1 ' ue co~ 
' 'ersus Regem Castellre, permanente liber.a una]uaqpace!ll, 
rona tam Francire quam Portugallire ad meun _umr 0 prin~ 
inducias seu ali um similem tractatum, curo quo".15 ra 

1
endulll• · ·tr nter cipe, Gente, vel Republica sive ad bellum 1 15 1 in baC 

p-rout alterutri expedierit absque ulterius ad alterurn 
parte dependentia aut obligatione. 

ART. v. . 'tudine bu~ 
Et quoniam Sua Majestas Portugal1H~. c.er~1 . d' 50h.tlll 

· f d · · · ospLCten 1 
JUS con ce eratwms et secuntate oon sese I . 5 quan' 
in bello adversus Castellam a subditis poterit ~abJoret atqne 
. . . d edtta ao, 

!~lates ex1gen quam eas, quas a huc supp <. hucusque 
11s bellum quod Castellre infert augere (quatnVlS est pro 
quanto vivacius fuit possibile exstiterit,) conve.oturo porto~ 
conditione hujus confcederationis uti Sua MaJesta~nes es:~ 
gallire ultra id, quod de prresenti. in bellum per c~n aainta 
pe.ndit, expendet singulis aonis tercenta et q~~o~ quod 
m1llia cruciatorum [aciendo curo illis, et curo ~e 1qu ~rtuno 
ad prrese~s expendit exercitum tempore ro~gJs ~f~erralll• 
ad mgred1endum Caste11am, sive per Mare, Slve P 
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ART. 111. 

E para que não aconteça que, celebrado algum Tra
tado de paz, ou tregoas com inclusão de ambas as Corôas, 
a de Castella o infrinja por qualquer pretexto para com uma 
das duas, estipulou-se neste caso, que, se El-Rei de Cas
tella rompe~: o Tratado, tomando armas contra França, Por
tugal vá contra Castella, proseguindo tanto a França, como 
Portugal a guerra contra o inimigo commum, como se não 
houvesse paz, tregoas ou tratados precedentes; ficando em 
seu vigor a alliança que n'esta capitulação agora se cele
])l'a, como se não fosse interrompida pelo tratado da dita 
paz ou tregoas; e do mesmo modo a França tomará ar
mas, se Castella quebrar a paz, tregoas on suspensão de 
armas contra Portugal. 

ART. IV. 

E porque as conveniencias tanto de França, como de 
Portugal para com as outras nações, que não são sujeitas 
ao Rei de Castella, differem entre si eQJ. relação a cada uma 
d' estas Corôas, fica resolvido que ·esta alliança de armas nüo 
tenha Jogar senão contra El-Rei de Castella, sendo livre a 
cada uma das Corôas, tanto de França, como de Portugal' 
fazer paz, tregoas ou outro similhante tratado com qual
quer Principe, Nação, ou Repu1Jlica, ou declarar-lhes guerra, 
como lhes convier, sem dependencia ou obrigação de uma 
para com u outru n'esta parte. 

ART. V. 

E porque Sua Magcstade de Portugal na certeza e se
gurança d' esla ulliança, e de não ser elle só o encarregado 
da guerra contra Castella, podia tirar ele seüs subditos maio
res quantias, do que até ali lhe forneciam, e com estas ac
tivar mais a guerra que faz a Ca tella (posto que até agorn 
tenha sido feita com o vigor possível), estipulou-se por con
dição d'esta allianço, que Sua Mageslade de Portuga l, alem 
do que despende presentemente· na guerra pelas fronteiras, 
gaste cada anno tresentos e cincoenta mil cruzados, orcra
nisando com elles. e cor~ o mais que actualme~te despende, 
um exercito para mvadn· Castella no tempo mms opportuno, 
por mar, ou por terra, ou por ambas as partes, prorno·vendo 
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. d factionero, seu stve. per utramque simul partem e_t agen. um ibiles erunt, 
[act10nes, qu<B ex hac parte bostt mag~s sens . _.

5 
com·e-

. . . lpso maJOII magtsq ue CJUS rumre opportuore, a c eo . 
nientire, et utiliLatis Francire ·alque Portugalllí:e. 

MtT. n. . . Sua Ma-
Et quo intentum hoc tT)elius conseqw P0551 ~' ariuru in 

jeslas Christianissima singulis annis unu.m co~mlSS fficienti 
Portugalliam mittet, cum p~testate, ac autl1_01:t~~~~ ~ure ~a
~d co_nferendum _et ~onve~tendum cu r.". :M:wtst~ li ac factiO
Jestatts Portugalhre Circa formam exeiCJtus, bel .b 

5 
e~e-

nis, qtlffi aggredienda eri t et locum ac _tem pu~ ;1~ 1 c~ronon 
quatur. Quodque conventum fuerit, adtmplebitt ' 
excedat summam memoratam. 

AHT. VII. · (a Olil~ 
• i}OJJl ' Quoniam vero ista trecentorum et qumqu. 0 m de 

I. C . . . as Reanu . wm ructatorum sum.ma cum cretefls, qu 
1 
~. biles sr 

prresenti ad bellum exsolvit, ipsi non ~runt to e~aet con
eas absque armorum limitatione etiam SI bel~um dur nti ad 
cordatum est, uti prreter id quod Regnum m pr~:e quod
hellum solvit, quod concessit dum bel! um duravent 'na pa
que vir~te h_ujus tractatus futuru~ est dum. Ca:Ifire co~ 
cem vel mduc1as cum utraque Francun et P01 tuâ miJiia 
rona non pepigerit, suppeditabi t bóc Re~n~m uo seu dos 
millium scutorum l~rancim, vulgo do~s m_II~loes de e,adriw 
de França qure numerautur dtw milha mtll_JUm ~t t dous 
gc_nta millia cruciatorum pecunia Lusita!'llca •. ~ ul~ortu
mrlhõ~s. e ~uatroce_ntos mil cruzados ~o dm~e,ro i1lia cru
gal, diVIsa rn prmdtcta tercen~a et qumq:uagwta m prredi
ciatorum singulis anuis, pro iis aui ad complendam ·ve iw 

. ~ C t Jlo pax SI cta~ summa~ sufficiant, _si. prius cu~ ~se < • • • ;el tran~ 
duc~re n_on_ fer1e~tur; ~t .lll.J ta pace, s1ve ,~ducJ~s,a. duorufll 
sact1s d1ct1s an ms, et m J]J, s ex pensa ommno drcl mi11ll 
mille J?illium et quadringenta millium cruciator~m s:ginta 
cessab1t, expensa prrefatorum tercentorum et quwCfll

11 
c:\-

.11" · be um m1 rum cruciatorum solum permanente, ut tn ipso 
pendatur et quod Regnum bodie solvit, cumque eo rout 
b~llum quanto vivacius poterit fieri hosti inferctn~d!tum · 
ebam Francia id cfficiet ea forma qua manet conco 
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l'ac~ão ou facções, onde forem mais sensíveis ao inimigo, e 
ma1s tendentes á sua ruína, e por isso mesmo de maior 
conven iencia e utilidade para França e Portugal. 

ART. Vl. 

E para que isto se possa melhor conseguir, Sua Mages
tade Christianissima mandará todos os annos um Commis
sario a Portugal, com poder e auctoridade sufficiente para 
conferenciar e tratar com os Ministros de Sua :Magestade 
de Portugal, sobre a organisação do exercito, da guerra c 
da facção que se deve emprehender, e do Jogar e tempo 
e~ que se deve tentar. E o que se a,justar, se cumprirá, 
nao se excedendo a somma mencionada. 

AUT. VII. 

Visto que esta somma de tresentos e cincoenta mil cru
zados, com as mais que o Reino paga presentemente para a 
guerra, não lhe seriam toleraveis, se não houvesse limita
ção de tempo, concordou-se, se a guerra durar, que, alem 
do que o Reino paga actualmente para a mesma, do que 
concedeu em quanto a houver, ou for continuada em Yir
tude d'este Tratado, até Castella fazer paz ou tregoas com 
as. Corôas de França e Portugal, pague o dito Reino dois 
m~lhões de escudos de França, que correspondem a dois 
~II.h~es e quarenta mil cruzados do dinheiro de Portugal, 
divididos nos ditos tresentos e cincoenta mil cruzados cada 
anuo, por aquelles que bastem para se completar a dita 
sommu, se antes se não fizer a paz ou tregoas com Cas
t~lla; e depois de feita a paz ou tregoas, ou passados os 
d~tos armos, cessará completamente a dita somma despen
dida dos ditos dois milhões e quarenta mil cruza~os, per
m?necendo sómcnle a despeza dos ditos tresentos e cmcoenta 
ll1d cruzados, que o Reino hoje paga,. para se gast~r~m. na 
guerra, e com isso mesmo se fará a drta guerra ao 101mrgo 
0 mais fortemente possivel, como tambcm a França a fará, 
na fórma que fica concordado. 

161lã 
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A.RT. VIII. . . e1 e:S: 
Et qua potest evenire quod ex defeetu fact1DD 15 

í . ' 11. m·eruen-
aliqua quavis ratione, Sua lVIajestas Portuga u:e co . eaiil 
tius juilicet aliquo anno sive anuis tribuere Fra~cHB ""' . . ill' crumator,....., summam tercentorum et m1mquaamta m LUID .; 

· '1.- o ·11 quanu-
quam ulterius in bellum habeat expendere, _ut 1 a d id 
tate augeatur bellum qnod a Fraucia erit IDferen UID~a
poterit efficere Sua l\Iajestas Portugallire, abso1u~f:~ iJ~ 
nendo hac trailitíone anno vel in anuis quo, ,:el 'i u.u-o erat 
]aro dederit ab exercitu ac bello, quod ex _hac P.ar;:rendo 
additura, semper tamen bellum quod nnnc mfert 10 

quanto vivacius poterit. 

ART. IX. 1 UID of-
Et quoniam Portugallire poterit opus e~se ul ord oJll 

ficialium tormento rum sive machinarum bellicar~, ~~ es.
sive militum, Sua Majestas Portugallire illos potent ~~ ui~ 
pensis ex Francia con~ucere, et Sua 1\lajestas Chrd1.5t' 

3

061Jl 

sima jubebit ad id faTorem necessariu:m ac expe 1 10 

prrestare. 
. ART. X . . !ll hU-

. ltidem re7o1ut~ ~st ad firmitatem et .s~rem_tat~alibu 
JUS tractatus 1s regtstns mandetur iu concilus trtbn. que 

l . . . 1 ili es utrtUS -et octs eon uebs JliXta eges et consuetu n essa-
~egni atque id totum reliquum perficiatur, qu~d ne~ujus 
num visum fuerit et moris est :fieri in tractatib~S pi
qua1itatis, apposita etiam in buj usmoru confirrnatlO~e~tre 
gnore Ter h i et :fidei Regire solem ui j urijurando ro 

0 

utriusque I\Iajestatis. 
ART. xr. . . e tracta-

Tandem conventum et resolutum est, quod 1st SuaJll 
tus el:fectum suum minime sortietur nisi postqnarn Pt atu 
Maje tatem Christiani simam visus fuerit, et con r~ sub
et ~n· fidem et testimonium prredictorum feceront, e t~tu(l) 
scnpserunt, atque sigillis suis munierunt bunc tra~ajes
dominus Eques de Jant missus u1go enviado ~ S~a. feriu · 
tate Christianissima virtute ejus litterre credentta~s !: suarJl 
tra~scribendre, et virtute verbalis manda ti, quod dtSl · a!!e
l\la]estatem Christianissimam ip i injunxisse, ut olD?1~ 11~r~ 
ret qure ejus Coronre indicaret convenientia. Et doJll!UI-
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AUT. VIII. 

E p rquc pód acontecer que por falta da facção ou por 
outra r<.Uio, ua Morre lad de Portucral julo-ue mais con
lenienl' dar á França n'um anno ou anno , aqu lia omma 
do tr nto e cinco nta mil cruzado , que d via aa tar 
ult riorm ntc na ""Uerra para que com aquella quantia e 
anrrrn •ntc a auerra, que ha de ser feita pela França, pode
lo-ba Sua lHacrcslade Portu"ucza fazer, ficando desonerado 
no anno ou anno., por qu fizer es a entre"a, do exercito 
e !!Ucrrn que por ua parte d via acre c r; faz ndo com
tudo cmpr a ,.u rra, que hoje faz, com o 'ia r po ÍY L 

AUT. IX. 

E porque Portugal poderá ter n r,c sidade rlc al"un' Of
ftciaes de artilhcria, de ma hinas de rruerra e de Capitãe · 
ou soldado , Sua Macrcstad' Portu•Tucza podcrú tira-los de 
~"rança Íl ~ ua cu ·ta, ua Marre tad bri tiani i ma para 
1 lo pr . tnrt todo o falor e au toridad nece · aria. 

,\RT . • - . 

Da me ·ma fórma e r oh·cu, para firmeza inteir za 
d'est Tratado, qu o mesmo eja rerri tado no Conselho·, 
Tribuna e e lo a rc costumado_, s gundo a t •is c co Lu
m de amho o Reino e ·c faça tudo o mai que pare
cer n c · ario ·, o tum fazer-se m Tratado d' ·ta qua
lidad , om a comp tente onfirmação em p ohor da pala
vra f '• Heal, corroborada por juramento olemne de am
ba a: l\lagc ·tadc_. 

ART. ·1. 

Fiunlment estipulou-se resolveu-se que eslc Tratado 
não tenha e[cilo não depois de r vi to c confirmado 
por 1111 l\Jnrre ·tadc Cbri tiani ·sima; c m fé c te tcmunho 
do obrcdito fiz ram, a i~naram c llaram om os seus 
. llo · c ·t Tratado, o enhor Ca-valheiro de Jant, Enviado 
d ua Mage tad Chri tiani íma, m virtud da ua cre
dcn iat abaixo transcripta, 1\Iandado \"Crhal, qu 11 di '" 
haver-lhe sido dado por Sua Magcslacl para qu fizcs 
tudo qun fosse da conyeniencia da sua Corôa; c os Senho
r s ~rnrqu z de Niza Almiranl das lndia., do Con_clho 
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chio de Niza Indire Almiraldus a Conciliis Status et Regire 
gazre prrepositus ac Dom Emmanuel Dacunba Epíscopus 
Elvensis Archicapellanus Reaius etiam a Conciliis Status, 
a tq~e electus Archiep~scopu~ Ulyssiponensis vi.rtute roan
clatJ ~ Sua 1\fajestate Portugallire ipsis commissJ. U1JS51.Po
ne d1e septima Septembris anno millesimo sexcente uno 
qui nquagesimo quinto. 

l\'la:quez de Niz~ l\I. Bpo Capellan. 
Almrrante daslndras. Major. 

(L. S.) (L. S. ) 

Le Chevalier de Jant 
tes envoyé du Roy r 

Chrestien. 
(L. S.) 
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de El-Rci, Vedor da Sua Fazenda, e D. 1\lanuel da Cunha, 
Bispo de Elvas, Capelllio-Mór, do Conselho de Estado e Ar
cebispo eleito de Lisb~a, em virtude dos plenos podere 
dados aos mesmos por Sua Magestade Portugueza. Lisboa, 
aos sete dias de Setembro do anno de mil seiscentos cin-
coenta e cinco. 

Marquez de Niza, 
Almirante das In dias. 

(L. S.) 

l\1. Dispo, O Cavalheiro de Jant, 
Capellão-Mór. Enviado d'El-Rei 

Christianissirno. 
(L. S.) (L. S.) 

16:ia 
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Tfl 1\1'ADO DE PAZ ~ ALLIANÇA ENTRE EL-REI O SENHOR DOi\I 

BUCA ])E INGLATERRA, ASSIGNADO Ei\1 LONDRES, NO 

(liSS. llE D. LUIZ CAETA~O llE I.I~IA. ) 

Quandoqu.idem Serenissimus Princeps A.lphonsus vr. 
Portugalli re et Algarbiorum &c. Rex ad Parlamentum An
gJire misit Excellentissimum Dominum Franciscum de Mel
lo, unum e Consilio suo belli, et Generalem tormentorum 
bellicorum in Província Transtagana, Legatum suum Ex
traordinarium, justâ facultate atque potestate instructurn 
qui frnclus cum hac Republica contrabere possit: Consiliu~ 
Status auctoritate Parlarnenti constitutum, habitis ergo pro 
potestate nobis commissa ultro eitroque colloquiis, et sin
gulis rebus mature perpensis cum prredicto Domino Le
gato Extraordinario in has conditiones mutuo consensimus 
atque convenimus. 

Tractatus Frnderis et amicitire conjunctionis inter An
gliam et Serenissimum Principem AJpl1dnsum VI . Portugal
lire et Algarbiorum &c. Regem conclusus per Consilium Sta
tus, auctoritate Par)ame~ti constitutum, ex parte Anglire, 
et Dominum FranCiscum de Mello, Legatum Extraordi'na
rium Regis Portugallire ex parte prredicti Regis. 

ART. I. 

Convenit et conclusurn est utrinque, ut Articuli Prre-

liminares XI Januarii, anno 16õ2, etArticuli Pacis 10 Julii 
20 ' 

anno {604 conclusi int~r Angliam et Portugalliarn in om-
nibus suis clausulis, periodis et articulis juxta verum et 
genuinum sensum dictorum Articulorum dicto tractatu si
gnatorum, firmi et rati babeantur, et pristinum et novum · 
r?bur ex hac pac~ione obtineant, adeoque e~ utraque parte 
smcere atque opt1ma fide observen tur, et et111rn post fin em 



AFFONSO VI, E O CONSELHO DE EST<\DO, EiU NOliE DA REPU

PALACIO DE WIHTEHAU, , A 18 DE AURlL DE 1660. (1 ) 

(T R A OUC~ÃO PARTICU LAR .) 

T enclo o Serenissimo Principe Dom Affonso vr, Rei 
de Portugal e dos Algarves &c. mandado ao Parlamento de 
Inglaterra o Excellentissimo Senhor D. Francisco de Mello, 
do Seu Conselho de Guerra e General d'Artilbaria na Pro
víncia do Alemtejo, Seu Embaixador Extraordinario, mu
nido de faculdade e poder competente para contratar uma 
alliança com esta Republica; e havendo-se reunido o Con
selho de Estado por auctoridade do Parlamento, e proce
dendo-se a conferencias de uma e outra parte, segundo o 
poder a nós conferido, e bem consideradas todas as cou
zas, conviemos e concordámos mutuamente com o dito Se
nhor Embaixador Extraordinario nas seguintes condições: 

Tratado de Alliança e de união de amizade entre In
glaterra e o Sereníssimo Príncipe Dom Affonso VI Rei de 
Portugal e dos Algarves &c., concluído, por parte de In
glaterra, pelo Conselho de Estado, reunido por auctori
dade do Parlamento, e ·por parte do ilito Rei, pelo Senhor 
D. Francisco de Mello, Embaixador Extraordinario d'EI
Rei de Portugal. 

ART. I . 
Concordou-se e concluiu-se de uma e outra parte, 

que os Artigos Preliminares de XI de Janeiro do anno de 

16 52 ('2), e os Artigos de Paz de ~~ de J olho do anno de 

1654., celebrados entre Inglaterra e Portugal serão tidos 

( 1) Este tratado tJão foi ratiJicado. 
~9 de Dezembro 1652 

(!i!) Deve ser . de --. . 
8 de .Jnne1ro 165:j 

1GGO 
A hril 
18 
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ICGO hujusce prresentls tractaclus uli illa nihilomimts certa atquc 
Abril · · J 1s mv10 ata pm·maneant. 

ART. ll . atn 
Uli 1iceol Majestati sure Porlugallire, et cuicumque e 

rem demandaverit, milites el equos od del'imsionetn suaJn, 
et auxi1ium contra Regem Cnstellro in hac Republica con~ 
scriberc alquc c.omparare. 

Al~1'. IH. . en~ 

Ita lamen ut numcrus equorum duo millia et qmng · 'b eorunJ. 
tos non excedat; de quorum prelio cum vendtton ~15 

prout inter se convenire possint, transigere licebtt. 

AllT. IY. rus 
Ut etiam militum, quos ei conscribere liceat, nut~eNa~ 

non ultra duodecim mil1ia exsurcrat ex tribus ne~l~e 
. 'b A · b ' lh'l t10m us nghro, Scotiro ct HJbernire, quaternn rol '· 

ARl'. Y. . . f bo~ 
Utque OJruJcs Tribuni militum sive Collooelh, udJ to~ 

d. l' uc 1e vocantur, et omnes Prrefecti, Duces, Ore muro o~ 
rcs, et lotum castrense regimen infrà Tribunos mi l itu~ c e 
pi?rum pr~di.ctarum, s!ve Ped~strium, sive ~qu~str~;tive 
lnbus nattontbu Aogl1re, S.cot1re et Hybermre 1esp 
constituantur. 

ART. VI. . rern 
Uti Jiceat insuper Regi Portugallire, vel em earn e ei 

demandaverit, ad viginti quatuor naves quandocumq\us 
commoclum videbitur, conducere, quanti cum possessoil 
carum convenire poterit. 

AllT. VIJ. · refe~ 

. ~ti ~rrefecti, sive Duces earum nuvium! et qui ~rc;1 na 
ct1s mfcnora munet·a obmmt, omnes e Nat10ne Ang 
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por firmes e validos em todas us suas clausulus, periodos e 
artigos, segundo o scntirl.o verdadeiro e genuino dos ditos 
Artigos assignados no dito Tratado, e obterão a sua antirra 

r · d' o c nova .orça por me10 este pacto, c serão observados 
por ambas a partes com tanta sincrridnde e boa fé, que 
depois de feito este presente Tratado, permaneça todo o es
tipulado ah olulamentc certo r im iolnyel. 

,\In. 11. 

Que seja licito a Sua Magrstadc de Porttwal, e a <(uem 
pura esse fim for encancgado, alislur soldados e comprar 
cavallos n'cslu Republico, p;11·a stw dc!eu1 P au:\ilio contra 
El-l{ei de Cnslella. 

AllT. 111. 

Com a condição, porém, que o numero de cavallos não 
exceda de dois mil c quinhentos, d cujo preço será licito 
tratar com os ycndedores, conforme entre si possam ajustar. 

AHT. IV. 

. E que lambem o numero de soldados, que lhe é li
CJ~O alistar, não passe alem de doze mil, úudo a ser quatro 
rml de cada uma d;1s lres Nações de Inglaterra, Escocia e 
Irlanda. 

ART. V . 

Que lodos os Coroncis c todos os Tencntes-Coroneis, 
Capitães, Commandanlcs dn Compunhias e Lodn a offi
cialidacle abaixo do Coroueis dns ditas Tropas, quer de pé, 
quer ele cavallo, sejam rcspccti ameu le nomeados das tres 
Nações de Jncr!atcrra, Escocia c Irlanda. 

ART. Y[. 

Qu alem d'islo, seja licito a El-R i de Portugal, ou a 
quem para tal fim for encarregado, fretar, em qualquer 
tempo que lhe possa ser util, até vinte c quatro navios, 
pelo preço que com os donos d'estes podérem ajustar. 

;\JlT. Yll. 

Que os Commandantes ou Capitães destes navios, e 
os qu«> exercem cargos inferiores aos Commandantes, sejam 

1660 
Abril 

I!> 
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1660 deligantur, <'t quales publicus Regis Portugallire 1\'lin isLcr 
Afsii b1c Agens elegerit atque approvaver it. 

. ART. vur. d' to 
Ut arrnorwn et instrurnenti hellici quantitas prm JC • 

numero militurn et navium necessaria et admquata coe~~ 
possit à Mi nistris Regis Portugallire in hac Republica, quan ~ 

. . . t . lstrurnentt emet•e ea possmt, aut ma10r etwm armorum e 11 

lJellici numerus, si icl hujus Reipublicre ratio~ib:ts conde~
ta-Rwrn videat~r, et Consilium StatC.s pecuhan man a 0 

potestatern ejusmodi fecerit. 

ART. IX. . Por-
U~i Copi~. i.llre tam pedestres, qu~m equest~es 10 uod 

~ugall,.am tra]IClantur eo tempore, s1ve temvonbus, q 
1d Ma]estati sure commodissimum videbitur. 

ART. X. · 
Ut t · · .1. um et ,n-que ea rajectw equorum, m1 1tum, armor . fi· t 

st~urnent~, ~ive a~paratus bellici prredicti Regis imp.ens•S 0
1~

utJ .cum •lhs~ qm eam rem in se susceperint, opbme c 
vemre poten t. 

AUT. XI. . d' 
Ut de modo et conditionibus delectus, sivc conscribe~ 1 

d. L ·1· · · · p • · ()"a lhre, prre 1c um m1 1tum uumerum Mn118tro Reg1s or.utl 
pro. suo arbítrio curo Trihunis Militum, quos ipse prob<l~ 
vent, agere et tra nsigere liceat . 

. -~~T .. xu.. . . . Co-
lta tamen ut omnes 1111 fnhun1 Prrefect1, aut ])uces . 

. d' . d .' h ,·c statll' piarum prre 1ctarum satts are pnus et cavere u 
teneaotur, ne quid ipsi, vel milites sui contra bane ReJll~ 

· · J' tur, publicam, vel contra ej us prresentes frecleratos mo 1311 

uti nequr> militibus arma distribuentur, antecruam PorLU~ 
galliam appulerint. 

UlT. XllJ. . fW 
Uti liberu.m sit omnibus copiis prredicti~ in. quamcj~us 

que Portugalt.re partem tendennt, vel fuennt m omn 
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todos tirados da Nação Ino-1 za, quaes o Mini tro Publico 
cl'El-Rei de Portugal, aqui resid nte, c colher e approvar. 

ART. YJII. 

Que o. :Ministro d'EI-Rei de Portugal poderão comprar 
n'e ta Republica tantas armas c petrecho d rruerra, quan
to forem ncccssurios e apropriados para o dito numero de 
soldados c na' io p lo preço que os podérem comprar; ou 
ninda mnior num ro de arma c petrechos h llico , se isto 
parecer conforme com os inlcre scs d'e ta R publica, e o 
Conselho de Estado, por uma ordem particular, conced r 
lal faculdade. 

ART. n. .. 
Qu aquclla Tropas, tanto de pé, como de em alio, pas

·cm para Portugal, n'aquelle tempo ou tempo , que mui· 
commodo par cer a Sua JUacrc Ladc. 

ARJ', •· • 

Que s c transporte de cavallo , soldado., arma e in
str~nncnl.os on petrechos bcllicos seja feito á custa do dito 
Rer, dn mronl'ira que, com aquelle , qu do me mo e en
corregarcm, melhor podér ajustar. 

,UlT. XI. 

. Que n rc.·peito do modo condições da e colha ou do 
nlrslnmcnlo do dito numero de soldados .eja licito ao 1\fi
nistro d'El-U i de Porturral {raLar e contratar, a eu ar
bilrio, om aquelles Coroneis, que elle me mo approrar . 

.\IlT. XII. 

Com a condição, porém que lodos aquelles Coronei. , 
l'cncnt s-Coronci · ou Capilães da di las Tropas sejam pri
meiro obrirrndo u dnr fiança e caução a e te E tado, a fim 
de que os mesmos ou seus oldados nada emprehendam 
contra esta Rcpublica ou conlra os actuae alliado d' lia, 
c qu não di. tribwtm as arma ao o !dado , em que che
guem a Portucral. 

ART. • "UI. 

Que s ja livre a todas as ditns Tropas em qualquer 
parte d Portugal para onde dirigirem ou nonde se acha-
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rem, observar o cxer icio da sua religião em todas e cadu 
uma das sua cohortes, ltmnas c cenlltrias, pela fórma e modo 
que foi ajustado para com os outros Inglezcs em suas pro
prias casas e navio , no decimo quarto Artigo do Tratado 

de Paz celebrado em .~ de .Julho rlo anno de 1654. 

ALIT. XlY. 

Que eslc Tratuclo serit ratificado por ambos os Estudo 
no proso ele dois mezes n conLHr do dia da assignalura do 
mesmo, e depois d'esle dia seró entregue da parte d'esta Re
publicn, nas mãos do 1\linistro d' EI-Hei de Portucral, aqui 
residente, o instrumento legal da ratificação; outrosim no 
m smo dia El-Rei de Portugal mandará entregar, reci
procamente, o inslrumeLltO da sua ratificação no Consul ou 
Ministro Publico ,de Inglaterra, residente em Li boa. 

Em fé de todas <' cada nmu das qnaes consas, tnnto 
nós, o Conselho de Estado, reunido por auctoridade do Par
lamento, assignltmos c scllúmos o pres nle Tratado, com
pr hendido em quatorze Artigos, pela mão do nosso Pre
sidente, c c-om o séllo do Conselho; como Ell, dito Embai
xador Extraordinario do Serenissimo Rei ele Portugal o 
a,signei e sell i de minha m1\o c com o meu sêllo. l<'eito 
em Whiteball aos t8 dias de Abril do nuno de J660. 

Por ordem c em nome elo Conselho ele Estado reunido 
por fluctoridadc do Parlamento. 

Arll. Aun. Presidente. 
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JUGO et singulis suis cohortibus, turmis et centuriis ex.ercitium 
Abril (' · · h 

111 sure re tgtoms o tinere, êa forma ct modo, quo creteris An-
glis in rodibus suis privalis, et navibus provisum cst decimo 

quarto Articulo Tractatus Pacis ~ .Tulii anno 1654·, con

clusi. 

ART. XIV. 

Utl hic lractatus ah ulroque Statu ralihabeatur die bi
meslri à subscriptione ejusdem ex utraque parte numcran~o 
ex quod die legitimttm ralihahitionis ex parte hujus Re•
publicre instrumeutum in manus Ministri Regis Portugal
lire Me agenti tradetur; uti etiam eodem die l{ex Porh~
gallire sure ratihahitionis instrumentum vicissim Consult, 
sivc Publico l\Iinislro Anglire Ulisipone agenti exhiberi cu
rabit. 

In quorum omnium et singulorum prremissorum fid~m, 
tam nos Consilium Slatt'l.s, Parlamenti auctoritate constttu
tum, prresentem Tractatum quatuordecim Articulis compre
hensum, manu Prresidis nostri, et sirrilJo Consilii, quàm 
Ego Legatus Extraordinarius prrodictus Serenis.,imi Regis 
Portugallire meil. manu et sigillo subscripsimus, el subsign~
vimus. Actum apud Alham Aulam (Whitehall) 18 die Apn
lis, anno 1660. 

Ex mandato et nomine Consilii Statt'ls aur.toritalc Par
lamenti conslituti. 

Arll. Ann. Prreses. 
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TR~TADO DE PAZ E ALLIANÇA ENTRE EL-REI O SENHOR ]), 

SAliENTO n'ESTE MONARCHA COM A I NFANTADE PORTUG-AL 

NO PALACIO DE WBITEHALL, 

(COPIADO FIELMENTE DO « LIVRO 2 .• DAS CA.R~AS QUE O EX."'" SIS R. FRANC.
0 

DE rúELLO ; 
"M ARQUEZ DE SANDB

1 
CO NDE DA P0~ 11E DOS CONS. 0 ' DE EST,0 E GUERRA DE EL-RE) 

" D. H FONSO 6.• ESCRE~EO A S. M. E MINISTROS, SENDO SEU E~rBAXADOR EllTR!OR
" DI NARIO A CARLOS 11 REI DA GRÃO BRET.•, ~OS ANNOS DE 1661 ATÉ 1662.)" 

TRATADO. 

Entre os Serenissimos, e Poderozissimos Reys Affons.o 
6.0 de Portugal, e Carlos 2.0 da Grão Bretanha, de Paz maiS 

· apertada, entre hum, e outro Rey, e principalmente do ca
zamento, que se hade fazer entre o Serenissimo Rey da G. 
B.; e a Serenissima Princeza Infante de Portugal; feito, e 
concluido pelo Excellentissimo Varão Francisco de Mello, 
Conde da Ponte, Embaxador extraordinario d'EIRey de 
Portugal, por parte de EIRey de Portugal; e os Illu~trissi
mos e Claríssimos Varões, Duarte, Conde de Clanndon, 
Grande Cancellario d'Inglaterrà · 'rhomas Co ode Southarn-, ' , AI 
pton Grão Thesoureiro de Inglaterra; Jorge, Duque de. -
bemarle, Estribeira Mó r, e Capitão General dos Exerc1tos 
na Grande Bretanha, e Irlanda; Diogo Duque de Ormond, 
Mordomo Mór da Cáza d'ElRey, Duarte Conde de. Man
chest~r, Camareiro Mór da Caza d'ElRey; Duarte N1~ola7 , 
e Gmlherme Morice, Cavalleiros dourados, e ambos prunei
ros Secretarias d'ElRey, Commissarios por parte cl'E!Rey 
da Grão Bretanha. 

Porquanto despois de consideradas, e deliberadas b~m 
todas as couzas se assentou mutuamente entre os Serems
simos e Poder~zissimos Affonso pela Graça de D.s Rey de 

. (J ) Reuovado pelo artigo I. do Tratado d:e Liga t.lefeusiva tl e 16 de 
r e1ro de 1810 i e r,elo a rtigo m. do de :22 de Janeiro de I BJ 5 . 



AJ.' FO SO Vl E CARLO llllEI U;\. GIUN-HllETA 'HA; E DE CA

A SENUORA DO• A CATHARIN"A, AS TGNAOO E~l LONIHl.ES, 

A i3 DE JU 110 DE 1661. (1) 

(TIRADO DA=COI.L&GTIO~ OF TR&ATIIlS D&TWilE"l GR&AT-BRITAI ANO OTUER P0\\&1\< 1 

DY GEORAil CUAUI&RS, E Q. YOI.. 11 . PAG . 286.=1lSTI> TRAHOO E PllEGEDtDO DA 
EGIIINTE :'IOTA: = TAll I'OLLOWI."IG 15 POI~TED FRO!l TOl; COPY I. TOE BO.UO OF 

TRADil. = • ENTRIES REI, TIM TO PORTUGAl., • 1'. lU.) 

ARTIGI.oS OF MAI\ntAGll DETWEil~ UIS MAJEST1 A~D TUE LAJl\ r.\UNTA 
Of PORTiiGAL, 1661 . 

1 t beincr upon mature delib ration mutnally and fully 
agre d hetween lh ir 1\Iajesties Charles. h) llP grac of 
God, King of Grcal llrilain1 France, and Ircland, Defendei' 

i\J;Lio de 1703 ; pelo arligo ~ '1. tio Trau1do d f't1Ulluerrio ri I(] dp F •n•-
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TR:o\TAUO DE PAZ E ALLIANÇA ENTllE EL-REI O SENHOR D. 

SAiUENTO n'ESTE MONARCHA COM A INFANTA DE PORTUGAL 

NO PALACIO DE WHITEH,~LL, 

(COPIADO FIELilJENTE DO «LIVRO 2.• DAS CARTAS QUE O EX."' 0 SNR . FR!NC.0 DE MELLO, 
<• ilaRQUEZ DE SMiDE, CONDE D! PONTE DOS GONS.o' DE EST, 0 E GUERRA DE EL-1\EY 
"D. AFFONSO 6.• ESCREVEO A S. n!. E MINISTROS, SENDO SEU EMD!X!DOR &URA.OJ1-

"Dl:<AR!O A G~RLOS 11 REI DA GRÃO BRET. 0 , NOS ANNOS DE 1661 ATÉ 1662.)" 

TRATADO. 

Entre os Serenissimos, e Poderozissimos Reys .Affon~o 
6." de Portugal, e Carlos 2." da Grão Bretanha, de Paz mais 

· apertada, entre hum, e outro Rey, e principalmente doca
zamento, que se hade fazer entre o Serenissimo Rey d~ G. 
B.; e ~ Serenissima Princeza Infante de Portug:al; feito, e 
concluído pelo Excellentissimo Varão Francisco de Mello, 
Conde da Ponte, Embaxador extraordinario d'ElRey de 
Portugal, por parte de EIRey de Portugal; e os Illustrissi
mos e Claríssimos Varões, Duarte, Conde de Clarindoo, 
Grande Cancellario d'Inglaterra; ·Thomas, Condy Southam
pton Grão Thesoureiro de Inglaterra; Jorge, Duque de ~1-
bemarle, Estribeira Mór, e Capitão General dos Exercttos 
na Grande Bretanha, e Irlanda; Diogo Duque de Ormon~, 
Mordomo Mór da Caza d'ElRey, Duarte Conde de Man
chest~r, Camareiro Mór da Caza d'ElRey; Duarte Ni~ola~, 
e Gmlherme Morice, Cavalleiros dourados, e ambos pnmm
ros Secretaries d'ElRey, Commissarios por parte d'EIRey 
da Grão Bretanha. 

Porquanto despois de consideradas, e deliberadas b~rn 
todas as couzas, se assentou mutuamente entre os Serems
simos e Poderozissimos Affonso pela Graça de D." Rey de 

. (J) Renovado pelo ar ligo 1. do Tratado de Liga c.lefensiva de 15 de 
reHo de 1810 ; e r.elo artigo !li. do de 22 de Janeiro de 1815. 



AFFO SO Vl, E CALlLO 11 H.El DA Gll.\N-UilETA 'HA; }~ DE C -

A SE. HORA DO, CATllt\.Rl 'A, A SlGNADO Ell LO~DJlES, 

A 23 DE .JU1 110 DE 1661. (1) 

(Tin.I.DO DA=COI.LECTIO OI' TREA.Tlll' BETWEEN GR'&AT·DRITAIN ND 0711ER I>OWE11>' 1 

DY GEORGE Gil L)IERS, llSQ. YOI •. 11. PAr.. 'i!86.=SST& TIIJ..TADO IÍ I'IIEGEDIDO DA 
SEGUI , TE NOTA: = TBll FOLLOWI~G I PRI~TED t'RO)I TU COP\ I TBE BOAI\D OI' 

TRAilE. = aJl , TIIIES Rlil.ATI ·o TO POI\TUGAI.,. r. IH.) 

ARTIGLES OF MJ..IU\IAG& D&TWEB~ lliS ~IAJBST\ 1!. ·o TUE LAD\ 1~1 M\TA 
Ot' POJ\TUOAL1 1661. 

lt being upon mature deliberation mutunlly and futl~ 
agreed h h cen thcir 1\laje tie. Charles, b) Ih' grace o f 
God, King of Grcat Brilain Frauc , and Ir land, Dcf nder 
!aio de 1703; pdo urligo .-~ 1. do Tratado de Comm rcio 11 I g ri•~ }'e> e-
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Portugal, e dos Alo-arves &. • e Carlos pela mesma Graça 
de D.' Rey da Grãg Bretanha, França, e Irlanda &.~ Ca
zar o Serenissi.mo, e Poderozissimo Rey da G. B. com a 
Princeza D. Catberina Infante de Portugal, com a may.or 
brevidade, que tão grande negocio se podia acabar; asslm 
para se estabelecer a Páz mais firme, e de mayor dura en
tre estas Coroas; corno para se avançarem as utilida?~s de 
hum, e outro Povo (a quem d'aqui em (liante convlra.at
tcntar, para os interesses de hum, e outro como propriOS) 
se acordou, e concluio. 

Al\1'. L 
Que todos os Tratados feitos desde o anno de tMi 

até este tempo entre a Grão Bretanha, e Portugal, se rale
ficarão e confirmarão em tudo, e por tudo o que signi ficã~; 
e pelo presente Tratado receberão tam inteira força, e v~
gor, como se de cada qual se fizesse aqui delles respecl~:
vamente de verbo in ''erbum mensão particular. 

ART. II. . 

O Senhor Rel de Portugal com consentimento, e delt
beração de · Seu Conselho dá, transfere, e concede, e con
firma plo presente aos Rey da G. B.; seus herdeiros, e Sue
cessares para sempre a Cidade, e fortaleza de Tangere com 
todos seus direitos, proueitos territorios e pertenças quaes-, , ' 

quer; como tambem assim o util como absoluto, inteiro, 
e direito Senhorio, e governo Soh~rano da mesma Cidade, 
fortaleza, e ditos territorios c;oro suas Regalias, Liure, ·plena.: 
inteira e absolutamente; e tambem conuero, e concede, q 
s~ dar.á liuremente com effeito, plena, e pacifica posse _da 
drta ~1dade, e fortaleza, e das mais permissas com a rnator 
•bremdade, que ser poder aos Rei da G. B.; e a seu uzo, 
em execuçRo desta r.oncessão. E acordouse, que tanto que 
este Tratado se assinar por E1Rey da G. B. ; e o contrato 
de Cazamento entre o ·mesmo Senhor Rey, e a Senhora 
Infante se fizer cum uerbis de presenti · o ditto S.or Rey 
mandará a Lisboa sinco náos de guerra (ou aquellas êí lhe 
parecer) as quaes ahi receberão ordes para ir ao Porto de 
Tangere e ahi estarem, assim para levar o presídio, corno para 
segurança do lugar: e tanto que o Gou.or da praça fizer a 
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of_ thc Faith, &.c. anel Alphonso, by thP samc gracc of God, 
Kmg of Portugal and Alganc, &c. that lhe King of Great 
Britain shall, with ali possible speed as such an affair can 
be transacted in, marry and take to wifr the most Excel
lent Princess Dona Catherinn lnfanta of Portugal; for a 
more firm anel durable peace anel allianc.e hclwcen lhe two 
Crowns, and for the good of ))oth nations, whieh are hrn
ceforward to take eacb others inlerest to heart no less than 
their own, it is mutually eonS('nled anel agreed as followeth: 

ART. J, 

That all treaties made between Great Britain and Por
tugal since f64.1, until this very time, shall be ratified and 
confirmcd in all poinls and lo ali inlents, and shnllreceiw 
as l'ull force anel ralification by lhis lreaty, us i f they were 
herein particularly mentioned and insert<>d word h}' word. 

AR'r. 11. 

The King of Portugal, by anel wilh the adrice of hi~ 
Couocil, doth give, transfer, granl. and by these preseots 
confirm unto thc King of Greal Britain, his beir and suc
cessors for crer, the cill and castle of Taugier, with ali 
its rights, terrrtoric~, profits and appurlena;•ces whatsoc
ver, and also ~ts well the profils and rc,·enue, as lhe direcl, 
full, and absolule dominion and soYcreignl)" of lhe same 
city and castlc and lerritories aforesaid, witb their royal
ties, freely, fully, entirely, and absolutel~· . He doth nlso 
couvenant and granl, that lhe full and peaceable posse,sion of 
lhe aforcsaid cit y and caslle, anel other ~~e premisses, be ~re~ly 
and effectually dclin'red unto lhe Kmg of Grent BrJlalll, 
and for hi use, with as much speed as the same can be 
dispatchcd in: and it is agrced, tbat as soon as this treatJ 
~hall be sic:rncd hy thc l{ing of Great Britain, and the ma
trimonial ~ontrart bctwecn bis Majesll and lhe Laelx ln
fnnta per rrrba de prcsenti facta, Lhe said King of Greal 
Rritain shall sciHl five frigales ~o r as many as h e shall think 
fit ) to Lisbon, lherr lo receive orders to go and lie heforr 
T«ngicr, ns wdl for the lr«nsporlnlion of the garrison ns 
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tGGI aber que deu á xe ução as orde11s d'E\Rey d Porturrol 
Junho d fi '23 a entrerrn. do dilto lunare , e o dilo Tratado se rate 1 ar, 

c c~nfirmar plo .or R y d Porlucra\, sr fará a saber com 11 

mator breuid.c, que ser pod r ao s.or Hei da G. B.; o q~nl 
mandará logo ao por lo de Lisboa h uma armada de doze nn~s 
de gu~rra a qual dentro de quatro, ou sinco din_s, despo•s 
qne ah chegar, re eh rão rd ns d hir com effctto Rece
ber, e. tomar _posse da Cidade, c fortaleza de T~ngere, co~ 
as. ma1s premtssas para o uso do S.or R y da G. B:; a qua 
CHladc com u fortaleza, territorios, e mai prcm1ssas, :s
sim no cnhorio, go' rno absoluto, como posse, ceclerao, 
c ficarão ann ·os ú Coroa lmp rial do s.nr Re da G. n., 
~cus herdeiros c successorcs p. a s mpre. 

ART. UI. 
Qu todos o soldados, como tambem quaesquer outros 

moradores da dita Cidade, c fortaleza de Tnn" r , quantos 
nella quizerem morar, c r zidir, riio muito amiga,•elm ntc 
tratado , e se lhe permillirá livr mente o e cr i io da Re-
ligião Cntholica llomana; e s recrularào e goncrnarii0. de, 
b 

. a o , u c· c at o o S.or llc · da G. B. m todaí\ ns cnuzas aucts, 
· ·· bd' ' R r eu como pouos SUJCllos e su 1to ao m smo .or e • d , 

mandado, p las m smas Le s, costum , atrgora uzn 1°~' e aprovados na dila Cidade 'e fortal za: porem o soldacos, 
ou. outros moradores d qualquer ondição que forem, q~;~ 
qmz r m tornar para Porturral - Ih · daril J11cna fnc " ' · ~e, 
d~dc de Y ~d r, partirem lodo· u bens; c de P0~8 u .. 
rao conduztdo n Porturral, dando-lhes • 1-H da G· 11 s 

· d a· · aquc n. navtos quem o qu r q os pe 1rem JUnlamcnt com • der 
peças d'artclheria, com qu a forlal za de Tang r<' P

11 

ficar sem di conto. 
AllT. IV. te f' 

Tanto que a Cidade de Tano-er com o fort<~leza, 1° 70 . t . ( .~ l~ aÇ•l ' n onos em ex. c.ução deslc 'fratndo, . d<lta oa tra• · rn 
c d~mini deHn ab olulo ao .or Rc. da G. B.\ for~rnGe~ .• 
eff Ilo enlr o-ue· ao u o po do dito .or R 1 d.J · ... · . ' .• n reet 
a rmnda tornará a Ltsboa, <tonfl•' S('f11 11:1 Crtpltnn~' 
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the security of tbe pla.ce. And as soon as notice is given 
hy the governpr of tbat place, that he bath put in e:xecu
tion the King_ of Portugal's orders concerning _the deJi,•ery 
of the said places, the treaty being confirmed and ratified 
by bis 1\iajesty of Portugal, notice tber~of sball witb ali 
speed be given to bis Majesty of Great Britain, who sball 
tbereupon immediately send away bis fleet of twelve men 
of war for the por.t of Lishon, whicb, witbin four .or five 
days after their arrival theré, sball bave orders to go and 
take possession of tbe oity and castle of Tangier, with 'other 
the premisses, for the use of the King of Grea t Britain, 
and effectually to receive tbe same. Which city with the 
castle and territories, and other the premisses (as well for 
the dgmini0n and absolute sovereignty, as for the posses
sion tbereof) shall he and remain to tbe Iíing o f Great Bri
tain, bis heirs aud successors, for ever, annexed unto tbe 
Imperial crown. 

ART. III. 

That ali soldiers and other inbabitants whatsoever of 
the said city and ca~tle of Tangier, who shall desire to con
tinue arld reside there, shall be very ki odly treated, and 
have the free exercise of the Roman Catbolic religion, and 
in ali civil affairs· shall be governed under tbe King of 
Great Britain, and as bis subjects, by the same laws and 
custorns whicb bave been bitherto used and approved in 
the said city and castle; and. ali such of the soldiers and 
inhabitaots thereof, who shall desire to return into Portu
gal, shall have free Jiberty to sell and dispose of all that 
belongs to Lbem, and shall b~ transported into Portugal 
whensoever they desire it ( so also shall the ordnance, as 
rnuch as can be spared from the fortifications of Tangier) 
by t~e fleet or ships of the Ring of Great Britain, 

ART. IV. 

As soon as tbe city of Tangier, with tbe castle and 
territbries thereof (in performance of this treaty and graut 
concern~ng the transferring of tbe sovereigntr and abso
lute dominion thereof to the King of Great Britain) shall 
be effectually delivered to the use and possession 'of his 
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eebida a s.ra Infante com nquellas demonstrações (le ale
gria, sinaes, e ceremonias que Rcrão decentes il excelleucia, 
r. qualidade de sna pessoa. 

ART. V. 

:El-Rey de Portugal promette, e se obriga plo presente 
dar em dottc ao s.or RC)' da G. B. com a dita Senhora ln
l~mtc ~ua irmãa, clous milhões ele cruzados Portuf!;uezcs; 
dos qnacs humn mnelacle se metterú realmente na dita Ar
mada, antes ela dita Pri nceza se embarcar; c n dita ame
la de, ou a por uo della, que for em dinheiro se entregará 
logo (Lcuando despois em conta) ãquellas pessoas, que .o 
s.or Rcy da G. B. deputar para a receber para seu propno 
nzo: porém aquella porsão desta ametade, q se metter na 
Armada; constnndo de pedrnria, nssucar, e outras merca
dorias, não entrará na couta do Senhor Rey da G. B.; mas 
trarscM ao Rio Thames, a entregar aquellas pessoas, a 
quem o S.or Rey de Portugal der authoridad para a re
ceber: e eetas pessoas serão obrigndas, (c o S. o r Rey de 
Portugal se obri~a, pela tal pnga, que estas pessoas bande 
realmente fazer) dentro de dous meze~, despois q lbe for 
mtregue aquella parte de contar, e pàgar o cheyo, e in
teiro vallor della em moeda In~lezn, (como se acordou) .ao 
S.or Rer da G. R O que toca á outra ametadc do cbto 
dotte (montando hum milhão ele cruzados portuguezes) o 
s.or Rey de Portugal ~e obriga de o pagar dentro do es
posso de hil anno, despois qu<' a dita Princczn hegar a 
Inglaterra, conuem n saber, em dons pngamentos, hum 
dentro de seis mezes, que se seguirem, e outro dentro do 
fim do 1ito anno, fazendosse hum, e outro na Cidade de 
Londres; trazenclosse a pedraria, e outras m rcadorias nas 
náos (como estú dito) do di lo S. o r Hey da G. B., das quaes 
aquella porsào, que dellas constar, desta ametade se trará 
a Inglaterra a entregar nquellas pessoas que o s.or Rey ~e 
Portugal deputar para as receber: e estas pessoas serão obn
gadas (como stá dito) dentro do dito tempo de contar, e 
pagar cffectivament.e em moeda inglezR ao s.or ReT da G. 
B. cheyo, e inteiro \'Rlor deJln. 
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· aid l\laje. t~ of Greul Britain, lhe llecl shall rcturu lo Li~
b~n, and her the Lndy Infnntn . hall bt• rerei,eJ on boarJ 
W1th such signs ol' joy, nnd such oth r ccrcmonit•s, a rnn} 
hcfit lhe c~ccllcncy and qualit )' o f her person . 

• \l\1'. Y. 

The l{inrr of Portugal doth promi.'e and ooligc ltimsdl', 
hy thesc prescnts, lo giv unto the J{ing oi' Gre11t Bril11in, 
for a f.lOrtion or dowry with th said Lady lnfanla his sis
ler, two millions, i. e. 2,000,000 of crowns Portugu se; 
nnd that onc moicty tbcreof shall be real!~ put ou boaru 
tlv~ said flecl befvre the lnfanta het· elf embark. ; and lhP 
snid mone , or so much thercof as con ist: of moHcy, slHlll 
h~ imm diatcly delivered upon account to such per ons ns 
lus l\lajesty of Great Brilain shall appoint lo rec Íle tb 
same, for his pro per use: bul so much of the said moiel) 
as shall hc put on board in jewcls, su~ar, or merchandize. 
~hall nol bc taken upon the accounl of his l\lajeslJ of Grcat 
Britain, but shall be transporlcd into th 1 i ver of Tbame_, 
f?~ l},e us' of such persons who shnll h• aulhoriz d by the 
1\mg of Porturra) to rec ivc lh some; and tho c persons 
shal! bc hound (th King of Portugal obligirJO' him elf nlso 
fo~ Sltch pu ment lo bc rcall · rnaJc hy such per.ons 
W•thin two moolhs after thc cleliYcrv of lhe same to lhem, 
eiT~ctually to ntisf and pay lhe fuli and clear lalu the.re
of 111 English money (ns halh bt'cn agrecd) uulo th~ Rrng 
of Gr at Britain: and for lhe other moiety of lhe sarcl por
tion, amountin« to onc million, i. . 1,000,000 of cro' ns 
Porlugues ', the Kinrr of Porlu"'al doth oblirrc himsclf to 
pay lhe samc within lhe spacc of oue )·ear after lhe arri
val o f the Infanla in England, by two pH) ments, th one 
within six monlhs nexl follo' inrr, the other witbin lhe 
year, both to be rnad, in th' city of London, tran porting 
as ahovcsaid lhe jewcls anel mcrchandize _in the Kin~ of 
Grcat Drilain's ships, and so mu~h of lhts latter mo1ety 
as consists of jcwcls or mcrchandJZe, shnll be transported 
i nto En(Tland for the us' o f uch persons a the Ki n o f 
Portugal shall nppoint to recciv the samc, and lho per
sons shall he bound (as !lboresaid) e[cclunll) lo satisfy and 

T0\1. I. 16 

l(ifj f 
J Ulllttt 

!!~l 



1661 
J UlliiO 

'2:3 

ART. Vt. 
Daquclle tempo que a s.ma Infante for recebida na Ar

mada Real, a dita Senhora com todo o acompanhamento 
seril conduzida, fazendo o S renissimo S.or Rey da G. B. 
os gastos e desl1czas; o qual tanto que receber a muito cle
sejada noua de haver S. 1\>{.ile chegado a Inglaterra, com a 
mayor brevidade que ser puder, se apressará a rccebe1a; o 
que se fará finalmente com todas as expressões, e ?emons
lraçõcs de affectos que possão responder á sercmdadc de 
tanta pessoa, e ao desejo de S. )l.d_e; no qual tempo se 
lerá publicam. te o instrum.Lo do Cazam.to; ao qual assy o 
S.or Rey, como a S.ra Infante, darão pe·soalm.to seu consen
timento, e se fará tudo o mais para mayor solemnidade, c 
perfeição daquillo, que por parl do s.mo R, de Portugal 
se pode desejar. 

AHT. Yll. 

Acordouse tamhem, que a s.m• Rainlm de Inglaterra. 
e toda sua familia se permitirá livremente o exercicio da 
Religião Catholica Romana; para o qual fim em todos os 
Palacios, ou Cazas Reaes, em que S. M.dc for Senida mo
rar qualquer tempo, terá Capella, ou oulro lugar particu
larmente distinado para este uzo; e isto sem ft~lta do mes
mo modo, que antigamente se permitio a Raynha Mai ainda 
viva; e terá consigo aquelle numero de Cap Uães, e Ecde
siasticos, que t ue a dita Rainha, c com os mesmos prcui
legios, c immunidndes. Al ·,m disto promete El-Rey da G. 
B., que elle não dará a sua espoza molestias alguas, nem 
soffrerá, que outrem alguem lhas dê sobr cousas tocantes 
á Religião, e consciencia. 

ART. VIII. 
Que El-Rey da G. B. d ntro de hum nnno despois da 

chegada da sua Rainha a lnglalena lhe conslituit:á, c e~
labclecerá de doação, em razão do cazamento, Lnnla tml 
Liuras moeda de Inglaterra cada armo, e hum palacio jun
tamente, ou humas caza , ao menos, em que S. l\[.dc pos a 
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puy the full and clear yalue lhereof, in English monev, lo 
the KinO' of Great Rritain, within the said ferms. · 

ART. VI. 

From the time Lhat lhe Ladr Infanta is embarked on 
his Mujest~·'s Uecl, she and her whole train shall he tJ·ons
ported upon the account and al the charge of bis 1\Iajest · 
of Great Britain; wno will, as soon a.· he sball recein~ lhe 
longed-for uews o[ her l\Iajest) 's arrintl, make ali possible 
haste to receive her, which be will do wit.h all1bose ex
pressions and demonstralions o f affeclion a, shall be agreea
ble to her di(Tnity, and answerable to her 1\Iajest~· · expec
ta~ion; when tbe iustrument of matrimony shall he pu
hhcly read, '' hereunlo as well lhe King o[ Great Britaio, 
as the Lnd lnfnnta, shall personaliJ gire their consents, 
and ali olher acts for the further solemnizalion thereof shall 
he performed, which shall be desircd ou the behalr of the 
I\i n:x oi' Porttwal. 

'-

ART. nr. 
It is also agrecd, that her ~Iajesl~ nnd wbol• famil) 

s~aU enjoy tbe free e ·crcise of lhe Romun Catholí reli
gJOn1 and to that purpose sball baYe a chapel. or some other 
place set apart for the exercise tlwreof, in ali the royal pa
luces wherc she sball at any time reside. iu os fult a mau
~e~, to aU intents aud purpos s, as the Qucen moth~r nov. 
l1vmg enjoyod the same, and sltall baY such chaplums aocl 
ecclesiastical persons in numb r and qualiLJ' abo t her, as 
lhe said Queen molher halh had, wilh th same priviJeg s 
und immunities. And th King of Great Bntnin promiseth 
not to di quiet or disturb, uor permit lhat any olhers should 
disturb, tb said LadJ lnfanla his wife, in :my lhíng ap
pertaining to religion and con rience. 

,\RT. ''111. 

Thal lhe Kin.,. of Greal Brit~in sh<•ll, withiJJ on vear 
after the arri,ral 

0
of her l\fnjesty in En.,.Jand, set.tle upon 

ber a joinlurc o r ;C 30.000 o f Englisb moneJ by the year, 
torrether witb at lcast one such palace or house as her l\fa
jcsly may mnke ber ordinarv residence in, wbich shaU be . ' . 
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1661 residir, ornada, e guarnecida de todas as cousas conuen~en-
J~sho tes a S. M.de; as quaes logrará em toda sua vida, se vwer 

mais tempo; que a Mag.de d'El-Rey. 

ART. IX. ' li 
Que a Familia de S. M.de se ordenará do tempo que e a 

chegar a Inglaterra; e se comporá d'aquelle numero de Offi
ciaes, e criados, que convenha a sua Dignidade, e domes
mo modo, que os teve a Rainha Mãy. 

ART. X. 
Se S. 1\'J.de viuer mais tempo que El-Rey da G. B.; e 

quizer então_ tornar para Portugal, ou outra algua parte, 
0 

JJOderá liurem.te fazer, e levar çonsigo todas suas joyas, bens, 
e.moueis; e El-Rey da G. B. obriga tambem plo presen~e 
a seus herdeiros, e successores, que tratarão de conduzlf 
segura e honorificamente a S. M.de á sua propria custa, e 
despeza, com aquelle modo, que ')Onuem á grandeza de sua 

b · d · e sue-pessoa: e o nga além disto a seus ditos her etros~ . 
cessares de pagar á dita Rainha, as ditas trinta mtl lturas 
cada anno, como se estiuesse em Jnrrlaterra. o 

ART. 'XI. 

Q 
· roer

. u~ para mayor ?cress~ntamento do negocto, e , da 
canc1a mgl!3za nas lndws Onentaes; e para que El-ll81. · e 
G. B. esteja melhor aparelhado para assistir, deffendeiÍlas 
amparar os Vassa1los do dito Rey de Portugal naq~e . 
partes, da força, ·e invazão dos Hollandezes, ou Pr:omncttS 
Unidas, o S.or Rey de Portugal com consentimento, e de 

1~ 
beração de· Seu Conselho dá transfere e pio presente con~ ' ' d . e cede, e CQofirma ao s-.or Rey da G. B. ·, seus her mros, · b · na 
successores para sempre o porto, e Ilha de Bom 3 !II1'. 
lndia Oriental ·com todos seus direitos, redditos, terntonos, 
e pertenças quaesquer · e assim o util como direito pleno, 

' ' p rto 
e absoluto Senhorio, e gouerno Soberano do mesmo 0 

. ' 

Ilha, e premissas, com todas suas Regalias, liure, plena, 
10

-

teira, e absolutamente. E convem ta.mbem, e concede, que 
se dará liuremer~te, com effeito ({Uieta, e pacifica posse della 
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~o furnished as mny bdit lter dignity; ali which her Ma
JCsty shall cnjoy during ber life, i f shc uni\e bis l\lajest~· · 

Al\T, IX. 

Thal her Majcstl' hou,ehold, from the time of her 
nrriHll in Englaud, shall bc formed and composed of sucb 
a .uu_mher of officcrs and scrvahts ns are agrceable to her 
~ilgmt)', and in the snmc mauncr as thc Quccn motJ1er en
JO) cd th · same. 

ART. X. 

lf hcr l'\lajcsly shall srmi\e lhe King of Grcat Britnin, 
and sball then desirc to rclurn to Portugal, or any olher 
co.untry, shc shnll hnYc lhe liberty so to do, and to carry 
Wtth hcr ali her jcwels, ~ood , and mo,·eables; nnd the King 
of Great Britain doth herebJ oblige bis heirs and succes-
8?rs lo take carc for the safe and honourable transporla
tton of hcr Mnjesty, in such a manncr as is agreeable to 
lhe grealness of her pcrson, and at his and their proper 
costs <llld charges: moreon~r. be obligeth bis said heirs and 
succcssors to pn thc nforc 'aid sum of t. 30.000 yearly 
unto_ hcr said nJajcsty, no olherwise than as if she had still 
contmued nnd remaincd in England. 

ART. XI. 

That for the belter impro,-emcnt of the Englis~ inte
rest nnd trade in lho Easl Indies, and that the Kmg of 
Grcat Britain may be bettcr enabled to assist, defend, and 
protcct lhe subjccts of thc King of Portugal, in those p~rts, 
from lhe power and imasion of Lhe States of tl1e Umtcd 
Provinces, lhe Kinrr of Portlwal, with lhe ndvice and con
scnt of his council,

0 
doth give~ transfer, nud by thcse. p~ 

s~nts grant nnd confirm unto the King of Great Br1tam, 
hJs heirs and 11urccssors, for cvrr, the port and island of 
Bombain in the East Indics, with all tbe rights, profits 
t~rritorics, and appurtcnances whalsoevcr tbcreu~to helon
glllg, andas wcll thc profits and ~cvenue, as lhe _dtrect, f~ll, 
and nhsolute dominion ad sovcrct~nty of lhe s01d port, Js
land, and prcm'sscs, with nll thc ... royallies thereof, freei ·, 
fully, entircly, and nbsolutely. llr doth also CO\enant and 

Hit;J 
Ju1•bo 
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~om a mayor breuidade que ser poder, ao s .or Rey da G. 
B., ou ás pessoas, que para isto se hande plo d.o S.or Rey 
Ja G. B. deputar; e para seu uzo em execução desta con
cessão; permiltindosse aos moradores da dita Ilha (como 
Vassallos do s.or Rey da G. B.; e sujeitos a seu ma~do, 
Coroa, 'jurisdicção, e gouerno) ficar neHa, e gozar do hure 
cxercicio da Religião Catho1ica Romana;-do mesmo modo, 
que agora fazem; o que já -se dice, e deue sempre en_te.n
detse que a mesma ordem se hade observar no exerCJCJO, 
e conseruação da Religião Catho1ica: Romana na Cidade de 
Tangere, e em todas as mais praças, que por El-Rey de Por
tugal se hão de conceder, e entregar ao s.or Rey da G. 
B.; que se proueo e acordou na entrega de Dunquerque aos 
Inglezes; e quando o s.or Rey da G. B. mandar sua Arma~a 
a. tomar posse do dito Porto, e Ilha de Bombaim; Levnrao 
os lnglezes lnstrucções para dar aos Vassallos do s.or ~ey 
de Portugal na lndia Oriental toda a confiança de amJza
dc, ajud;), e s'lccorro, e os dctfenclerão no commercio, e na
,·egações. 

A.lU'. X.ll. 

Para que _os Vassallos do s.or Rey da G. B. logrem 
mayor henefic10 da mercancia, Commercio em todos os Se
nhorios d'ElRev de Portugal, acordou-se, q_ue seus rne~ca
dores, e feitores (além do que se concedeu [>elos prÍlne1ros 
Tratados) poderão em virtude deste Tratado residir ern to
das as praças, onde quizerem, ~ especialmente habitarão, 
e lograrão os mesmos privilegios, e immunidades, emquanto 
á mercancia, que os proprios Portuguezes nas cidades, e 
praças de Goa, Cochim, e Dio. Provendnsse, que os Vas
sallos do S.or Rey da G. B. que houverem de morar em 
qualquer das ditas Praças, não excedão o numero de qua
tro familias, em cada huma dellas. 

ART. XIII. 
~ Os mesmos previlegios, liherdaqes, c immunid. es l~gra

rao os Vassallos do s.cr Rey da G. B. na 1mça da Babta de 
todos os Santos, Pernambuco, e Rio de Janeiro, no Senho-
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g~nnt, that tl1c quict and pcnceble possession thcrcof shnll, 
W1th ali possiblc spccd, bc frcely and clfcctually clc}iyered 
~o lhe 1\.ing of Grcal BritHin, or such person as bis Ma
JCsty shall thcrcunto appoint, for bis usr, in performance 
or. lhis ~rnnt: lhe inhabitanls of the said island (as thc 
Kmg of Grent Britain's subjcct.s, and under bis soYcreign
ty, ~rown, jurisdiction, and goYCrnmenL) bcing suffcrcd still 
lo lne thert>, and t>njoy lhe frec cxercise o[ the Roman Ca
tholic religion, in Ú1~ same manncr a now thcy do; it 
l1cing nndcrslood, and declnred once for ali, that the same 
ordcr ~hall bc observcd for lhe cxcrcise and prcscnation 
o[ the Homan Catholic religion in Tangicr, anel ali other 
places which shall be dcli,·ered )Jy thc King of Portugal 
•~to lhe possession ofthc King ofGreatlJritain, a, waspro
YJdcd for and agrced, upon lhe deli,er)' of Dunkirk into 
lhe hands of the En..,Jisb. And whcn lhe King of Grcat 
Britnin ~hall scnd his fiect to tak.e possession of lhe said 
P?rt and island of Uombain, tbCJ shall have instructions lo 
g1ve ali manner of encoura~emr.nt, hclp, and assistancc, to 
ll1e subjel'ls of thc Iiing of Portugal in thc East lndies, 
anrl lo protect lhcm in lhcir tradc and na,igation thcrc. 

,\RT. XU. 

That lhe subjrcts of lhe .King of Grcat JJritain mny 
cnjoy lhe moro full benefit of tradc nnd commerce, in ali 
I h e dominions of thc King o f Porlu..,al, it is agrced, that 
lhe ir merchants or factors (abole what hath hccn granted l1y 
former trralics) ma~, by lirtue of this treaty, rrsidc in ali 
f!laccs they shall choosc, and pnrticularly thnt thcy shall 
11\c, nnd cnjoy ali prilil(•ges and immunitjes, Jn orde~ .to 
lrade, which thc Portuguese themsches C'DJOJ, m the c1trcs 
and towns of Goa, Cochim, nnd Dio, prolided that the sub
.~ects of his Majcsty of Great Brilnin, wbo are to reside 
In any o[ lhe said pinces, shall not excrrd lhe numbcr of 
four fnmilirs in an~· onc placc. 

AllT. XJII. 

Thc likc prililcgc~, liberties, a~d i~unilics, the King 
of Grcat Britnin's ~ubJrcts shall enJO} m thc towns of Ba
hia de todos os Santo,, Pernambu('o, and Uin de Janeiro, 

1661 
Jnuho 

23 



l!i61 
Junho 

23 

248 REL~,\DO DO SENHOR D. AFFOJ\80 VI. 

rio do Brazil, e em todos os mais dom ínios do S.or lley de 
Portuga l nas lndias Occidentaes. 

AUT. XLY. 

Porém se o s.or Rey da G. B, ou seus Vassallos em 
qualquer tempo adiante recuperarem dos Hollandezes, 0.u 
de outros quacsquer Praças algumas, Fortalezas, ou terr~~ 
torios, que de antes pertenciuo á Coroa de Portugal, 0 S. 
Rey de Portugal com consentimento, e deliberacão do s.eu 
Conselho lhe concede o governo Soberano, e pleno, e ID

teiro, e absoluto Senhorio dellas, e de cada huma dellas ao 
s .or Rey da G. B.; seus hel'deiros, e successores para sem
pre liure, inteira, e absolutamente (excepto Masca1e que 
agora está habitada dos Arabes) e se em algil tempo a. 
Ilha (le CeJlão vier por algum modo a poder do Senhoi 
Rey de Portugal; elle se obriga, e fica por este Tratado 
obrigado de tTansferir, e conceder ao s.or Rey da G. B. a 
praça, e porto de Galle, e o pleno, e absoluto governo, e 
senhorio (lelle, e de dar com effeito posse da mesma praça, 
~ porto com todas suas pertenças ao mesmo s.or Rey da 
G. B. reservando para sy o d.Q s.or Rey de Portugal a pra
ça e porto de Columbo; porém o trato da canella se repar
tirá igualmente entre Inglezes, e Portuguezes: como tam
bem, se em algum tempo vier a mesma Ilha a poder ?0 

s .or. R~y da G. B.; elle está obrigado de dar, e com .effmto 
restitmr ao s .or Rey de Portugal, o senhorio, e. posse da 
praç-a, e porto de Columbo, dividindo, e reparttndosse 0 

troto de cancHa entre Porluguezes, e lnglezes do mesmo 
modo que está d;to. 

ART. X.V. 
Em Consideração de todos os quaes previlegios, e Co~

c.essões; que tam claramente redundão em beneficio, e utJ
hdade do S.or Rey da G. 13.; e seus Vassallos para sempre, 
e por aquellas })raças de tanto valor, e coosideraçã?, ~ue 
se hão de entregar ao s.or Rey da G. ll., e seus herdetrOS 

u . d r a 
para sempre, com que lão largamente se bade esten e 
gran<1eza de seu imperio; e em razão tambem do mesmo 
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in lhe tcrrilory of Brasil, and in nll other of LIP Kin(T of 
Port urra 1' dominions in lhe \V c t Indics. 

0 

AllT. XIY. 

JJut if th King of Grcat Britain, or hi' subjects, shall 
at t. y time bercafler lnke oul of lhe hands of Lh IIollan
ders, or others, uny lowns, ca tles, or territOJ·ics, form rly 
b~longing to the crown of Portugal, th Kin<r of PortucraJ, 
"1Lh lh adyícc and collScnt of lliS council, doth crrant Lh 
SOlcreignly, and full, enlire, and absolute dominion of lhem 
aud every o f them, unto' lhe 1\inrr of Grcal Britain, his heirs 
and succcs ors, for C\er frccly, entirely, and absolutelJ'• ex
cept 1\fascata, wbich is aL preseut inhabited by th Ara
bian : and if at any time lhe island of Zcilon, by "hat 
means so ver, come into Lhe hnuds of Lh Kinrr of Porlu
rrnl, he is h. this trealy oblig:ed to delíver unlo tbe King 
of Grcat Britnin the town and porl of GaUe, and to grant 
and lransfer the full "Dd ubsolut dominion nnd solereignty 
of lhe said Lown and porl, with thc posse siou thcreof, and 
al~ lhe appurtcnances tbercunto bclouging, unto lh sBid 
K1ng of Great Britain, eifccluall , el resen ing unlo him 
lhe ·aid I\inrr of Por turra! lh town and port of Columbo; 
but lh cinnamon trade to b equoll. divided bctween Lhe 
~nglish and lhe Porltwuese. As also, if at nny time th said 
1sland shall fali ioto 1he hands ofthe King of Grcal Britain, 
he is ohlicred, and with tb conscut and adYicc of his coun
cil doth promis' effcctually to re tore and deliver the do
minion and po se sion of the to"V.11 and port of Columho 
unto the J{ing of Portu~al, Lhe cinnamou trade bcing, in 
such mnnoer as aforesmd, di,·idcd and lo be divided be
twecn thc Enrrlish and lhe Porturrucse. 

,\RT. XY. 

In consideration of ali which grants 11nd privilcges, so 
much to thc bcnefiL of tbe Kiug of Grcal Britain and his 
subj cls in rT neral, and of tbc dclivcry of lho e important 
placcs lo bis said l\Iajesty and h i heirs for e ver ""hereby 
lhe rrreatness of his cmpire is o far e.- tcndcd; and vc;1 
in cousidcration o f the portion itsclf, which far cxceeds the 
prOJlOrt i o n lha ( hath c ver ) cl beco g:i I'Cn to a n y duurrhtrr 
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t6GI dotte, que tantas vantages fas a todos, os que antes se de-
Junho S 

23 rão em algum tempo com :filha alguma de Portugal; O .or 
Rey da G. B. com consentimento, e deliberação de seu Con
selho promete, e declara que hade trazer no Coração ~s 
cousas, e conven1encias de Portugal, e de todos seus domi
nios, e os hade deffender com as mayores forças sua!.. as
sim por mar, como por terra como a mesma Inglaterra; e 
que á sua custa mandará a Portugal dous Regimentos ~e 
quinhentos Cavallos cada hum, e dous terços de Infantena 
de mil homes cada hum; os quaes todos hirão armados á 
custa do s.or Rey da G. B. ; porém despois de chegarem a 
Portugal militarão á custa do s .or Rey de Portugal: e se 
os ditos Regimentos, e Terços, ou peleijando, ou por ?utro, 
modo se dimi ouirem; o S. o r Rey ela G. B. será obngado -
encher este numero á sua custa; os quaes Regimentos, e 
Terços mandará tanto que a s.ra Infante chegar a Ingla
terra, se então, o pedir o s .or Rey de PortugaL 

A'RT. XVI. 

Promete mais o S.or Rey da G. B. com consentimento, 
e del1heração do seu Conselho que a petição do s.or Bey 
~e Po_rtugal, quando, e todas as vezes, que Portugal for 
muad1do lhe mandará dez boas náos de guerra; e quando: 
ou todas as vezes que for infestado de Piratas, mandara 
trez, ou quatro náos de guerra, todas bastantemente apa
relhadas de marinheiros, e com mantimentos para oito Jne
zes que se contarão do tempo que de Inglaterra derem á 
vela, para seguirem as ordes do S. ol' Rey de Portugal: e se 
se desejar que se detenhâo mais de seis mezes, o s.or Rey 
de Portugal será obrigado a lhe dar mantimentos o tempo 
que se detiverem, e hum mez de mais q.do se partirem para 
Inglaterra. E se o S.or Rey de Portugal for mais dura, e es
treitamente apertado de seus inimigos; todas as náos do s.or 
Rey da G. B. que em qualquer tempo estiverem no mar 
1\ilediterraneo, ou porto de Tangere; teuâo ordens· para nes
tes casos obedecer ao que o s .or Rey de Portugal mandar, 
e de recolher-se para sua ajuda, e soccorro: e em razão das 
sobreditas Concessões ; 0s herdeiros do S.or Rey da G. B. 
e seus Successores em nenhum tempo jàmais pedirão cousa 
algüa por estes soccorros. 
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o( Portugal· lhe Kincr of Grcnt Brítaín doth prof ss and 
dcriar , \vith thc con ent and ad' ice of bis council, that he 
will luke the intcrcst of Portugal and ali ils domínions to 
hcnrl, d fending lhe same with his utmost power by sea 
and land C\Cll as England itself and lhat h will traus
port lhilber at his propcr cosls and charge two recriment 
of horse, each rerriment ronsisling of 500, and two regi
menls of foot, each consisting of onc thousand, all whicb 
shall he arm d at the charge of lhe Ring of Great Britain, 
Lut aflcr lhe~ are laud d in Fortuna] .hall be paid hy lhe 
]{inrr of Porturr11l; and inca e lhe .aid re,.iments come Lo 
h diminished, h) fi obt or olhcrwisc, Lhe Kinrr of Great 
Britain shall he obli.,.ed to 611 up th numher at his own 
charge; and that he -shall cause thc said re.,.iment· to he 
tran. ported as soon a tl1' Lad Infanla . hall arri,·e in En
"'1aud, if it h so desircd by the 1\.inrr of Porlunal. 

AllT • • 'YJ. 

Thc King of Gr at Britain dolh ai o pr0mi e, witb the 
ad>ice and consent of hi . ouncil, that whcn and as often 
as Portugal shall h i m aded, h e will send thither (being 
lhercunto dcsircd by th King of Porturrnl) ten good hips 
o~ war; hut when andas oftrn as it , bati be infe ted hr 
pll'ales thrce or four ships ali sufficicnll,' manncd and YÍ
ctualled for irrht montbs, from thc time of their settÍIJ<T 
sail from England, lo obey thc ordcrs of thc King of Por
tugal. And if it shall hc required that thcy sta. abovc six 
month tbcrc, the 1\ing ofPortugal hall h obli<Ted to vi
ctual th m for so long time as th ' are to stay, and to put 
in on month's , ictu~ls at the time th y are to set sail for 
England: lJut if thc King of Portugal sbnll he prcssed in 
<~ n ' <'xlraordinary manncr li - th po'' r o r the enemies ali 
th I\. i no- o f Greal Britain's ·hips, "hich ball at an time 
lJC in Lhe 1\[cditerranean Sea, or at Tan(Tier, shall ha~·e ins
tructions in such cases to obey any ordcrs th y shall 
receiyc from tl1e King o f Porlugal, and shnll hetake them
·eh·es lo bis succour and rclief. Aud in l'e"ard of th 
abovc-mcnt~oned . conces ions and. g~ant~. of t_he King of 
Portugal, )118 !HnJr~l · of Grcat Bnta111, h1 . h tr, anel !'uc-
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ART. XVII. 
Que além do poder de fazer gente, que o s.or Rey de 

Portugal tem em virtude dos Tratados passados; o S. o r Rey 
da G. B. pelo presente Tratado se obriga, se acaso Lx.", 
Porto, ou outra qualquer praça marítima for citiad~, ou 
apertada pios Castelhanos, ou outros quaesquer inim1gos; 
de dar soccorros conuenientes de soldados, e náos, confor
me as circunstancias das cousas, e a necessidade do s.or 
Rey de Portugal o pedir. 

ART. xvm. . 
O s.or Rey da G. B. com consentimento, e deliberação 

ele seu Conselho protesta, e promete, que elle nunca fará 
paz com Castella, que lhe possa directé ou indirecté ser 
mínimo impedimento; a que não dê a Portugal ple?o•. e 
inteiro soccorro para sua deffensão; e que nunca restttmrá 
Dunquerque, ou Jamaica a EIRey ele Caste1la; nem se de~
cui.dar~ jamais de fazer cousa algila, que necessari~ seja 
para ajuda de Por.tugal; ainda que por ella fosse obngado 
fazer guerra com ÉlRey de Castella. 

_ ART. XIX. 

Ta~bern ~e ajustou, e acordou pelo S.or Rey da G; B. 
que a düa Pnnceza de Portugal, em razão do dotte; que 
com eUa dá -o s.or Rey de Portugal renuncierá todos seus 
direitos, e heranças, assim paternas, como maternas, ou 
algua outra cousa que lhe poder cair, assim de terras, e 
cazas, como moveis, joyas, ou dinheiro, que por qualquer 
direito, ou titulo lhe pertencem; como tambem 11 todas_ as 
cousas, que d'aqui em diante lhe pertencerem (tirado as 
abaixo exceptuaaas) ou as qué lhe p~derem caber por El
Rey' seu Pay já defunto, ou por sua morte lhe couberem 
por nomeação de dotte, conforme as Leys de Portugal, ou 
as que lhe puderão cahér p.r Morte da Rainha sua M~y, 
confor~e as mesmas Leys. Provendosse sempre, que a d~ta 
S.~a Pqnceza em nenhum modo Renuncia, nem tem tençao, 
nem qui_z Renunciar direito algum hereditario, titulo, cla
mn, ou lllteressc, q·ue de qualquer moclo lhe compete, Oll 
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ressors, shall not at all) time require any thing for tbese 
succours. 

,\RT. XVU. 

Besides lhe lcvies lhe King of Portugal bath liberty to 
tnake hy \'Írtue of past treaties, Lhe King of Great Britain 
doth oblige bimsclf by tbis pre ent treaty, that in case Lis
bon, Porto, or any othcr sca-town, shall he besiegcd or 
hlocked up by lhe powcr of Cnstile, or any other cnemy, 
he will afford timcly assistaoce of mcn and shipping, accor
ding to the exigcnce of lhe circumstonces, and proportio
nable lo lhe ncce sity of the King of Portugal. 

ART. XVHl. 

. The King of Great Britain doth profess nnd promise 
Wtth lhe ndrice nnd consent of bis council, that he will 
~ever make a pcacc with Castile, whicb may be lhe least 
tmpediment to him, directly or indirectly, in bis giving 
full and cntire nssistance to Portugal, in order to its ue
cess&ry defence; and that he will neyer detiver Dunkirk or 
Jamtiica unto thc Kinrr of Castile, nor e'fcr forbear to do 
any act that is ncccssnry for lhe rclief o f Portugal, thougb 
hy so doing he shall he en(Taged in a war with tbe Kinrr 
of Castile. 

ART. XIX. 

Lnstly, it is agreed and covennntcd by tbe Kin.,. of 
Great Britain, that the said Infanta, in consideration of 
the portion givcn with her by tbe Kinrr of Portugal, shall 
renounce ali ber right and inberitances, hy either fnther 
or mother, or any otber de rendency, as well for Jands 
and houses, as moycables, jewels, or monies, by what right 
or way socver helonging unto her, as also what else shall 
helong unto her for the futurc (except hereafter excepted) 
a~ df'ri\·ed unto her by tbe late . King her fatber, or hy 
hrs death desccnding to her by the laws of Portugal as 
her portion, or that is to dcscend unto her upon the de
ccase of the Quecn l1cr mother hy the said law ; always 
provided, that the said Lady Infanta shall in no wise re
~loun~, nor willeth n?r inten~eth to renounce, any righL, 
tnllerttance, tillc, clarm, or mterest, that doth or hall 
anywise belong or Rl)pcrtain unto hcr, or any of her heirs 
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com}letir a ella, ou alguns de seus herdeiros, e descenden~ 
tes, ~ Coroa, ou Reino de Portugal, ou .a1~us ele seu~. Sei 
11honos: mas todos os taes, e quaesquer dtrettos, ll..ue d aquo 
em. diante lhe puderem de qualquer modo competLr ao f-1

\ 

Remo, e Coroa totalmente, e expressamente reserva. P· . ~ ' 
seus herdeiros, e descendentes, e os retem, e quer LDtena, 
e effectivamente reter agora, e sempre, et in perpetuum. 

AUT. XX. 
Finalmente se acordou, e concluio, que os ditos Ser~ 

nissimos Re-ys, sinceramente, e com boa fée, observarão to
d?s, e cada hum do Capitutados contheudos, e estabele
cidos no presente Tratado; e os farão obset·var de s~us 
Vassallos, e moradores, nem os contrauirão direita, ou w
direitamente; nem ·permitirão, que seus Vassallos, ou mo
radores os con'travenhã.o direita ou iodireitamente, e todas 

' · por as cousas, e cada huma dellas acordadas como acuna, ' os cartas patentes assinadas da sua mão, e selladas co~ 
sellos grandes rateficarão, e confirmarão em suffictente, 
vallioza, e efficaz forma declaradas e exaradas, e as entre
garão reciprocamente, de11tro de lr~z mezes, despois da data 
das presentes, ou as farão entreo-ar com boa fée, realmente, 

a'' tl e com eueito. 
Em testemunho, e fé de que todas as quaes causas eu 

Francisco de Mello, Conde c.a Ponte Embaxador Extraor
~it~ario do Serenissimo s.or Rey de ' Portugal, tendo para 
Isto poder bastante assinei, e sellei o presente Tratado, 
com a minha mão, e sello. Feito no Paço da Sa11abraoca 
aos 23 dias do mez de Junho anno de Nosso s.or de t66i. 

ARTiGO SECRETO. 
Além de todas as cousas, e cada bila dellas aco~·d~das, 

e concluídas no Tratado de Cazam.to entre o Seremssuno, 
e Poderosissimo Principe Carlos 2.0 Rey da G. 13., e a s~ 
renissima Dona Catherina Infante de Portugal, se conclue, 
e acor~a mais P?r este ATtigo Secreto, que o dito I~ey d: 
G. B. iará o mms que puder, e apticará todas suas força~ 
e -pod~r~s, a fim, que se faça hiía 1)oa e firme paz entre _ 
Sei'emsstmo Re-y de Portugal, e os "Estados Geraes das Pro 
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or de · cndant~, lo or in th • crown or Kin~dom of Portu
gal, or arn th dominion!' thereof: hut d~th total! and 
e:-cprc· \y rcs ne unto hcrs lf, her heirs and Jesrendants. 
allthosc rirrllls whatsoe1cr to th ,nid crown and kinrr
dom, whi h may any wal belon•T or appertain unto h~r 
for tbe futurc, und doth and will retuin thc snmc cntírcl 
and effi cluall now n. d for evcr. 

SECRET ARTICL&. 
\' r and ahow all and iurrular ap;re d and ouclud d 

in th trral o f marriarrr bctwren th mo. t S ren and 
most po ·crful Charlcs, thr ccond of that name, Kin"' of 
Great Britain, and the most \Írtuoo and ercne Lad · Ca-
th •rinr, Infauta of PortugaL 

lt is by this cc.r t articlc oncludcd and nr ord d, that 
his l\laj st · of Grcnt Britain, in rcrrard of thc "'reat adyan
ta~c" nurl'inrr·a·c of rlominion hc hHlh pur hn. •d b1 the 
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vincias Unidas; e incluirá ao dito Rey de .Portugal oaquella 
Confederação, que fizer com os di tos Estados: os quae~ se 
recuzarem Lonceder aquellas condições, que possão ser JUS

tas, seguras, e decorozas para o dito Rey de Portugal; en
tão o dito Rey da G. B. quando mandar a sua Armada a 
tomar posse da Ilha, e Porto de Bombaim, mandará junta
mente tantas e taes forças, que hirâ::l bastantemeote apare
lhadas, assim na força, como Instrucções para cleffender, e 
amparar as terras dos Portuguezes nas Iodias Orient~es .. E 
se acontecer que os ditos Estados Geraes das Provwctas 
Unidas, Qu seus subditos dentro, ou d!~spois, d'aquelle te~
po, em que ElJley da G. B. offereceu sua mediação aos dt
tos Estados para fazer a paz entre elles, e ElRey de Por
tugal, e os ditos Estados aceitarem a mediação, que se lhes 
ofl'ereceu; e tiverem tomado, ou daquy em diante tomar~m 
algus lugares, e territorios á ElRey de Portugal, o dito 
Rey da G. B. instará effic~zmente que a ElRey de Portu
gal se faça restituição a todos, e cada hum dos ditos luga
res, e territorios, e com as mayores forças suas procurarú, 
que da mesma maneira se restituão; e por cada qual elos 
soccorros e aj.udas· dados a ElRey de Portugal para os ditos 
fins, não pedn·á EIRey da G. B. algi'ía satisfação," ou com
pensação. 

Acordou-;e, e concluio-se mais, que o Artigo acima, e 
tudo o que nelle se ~onthem, sellado pe1los ditos s .rcs Reys 
de hila, e outra parte, com o Sello gr.de, em direita, e au
thentiça fmrma, se confirmará, e rateficará dentro dos trez 
mezes proximos, que se seguem; e dentro do dito tempo se 
darão de hua e outra parte traslados recíprocos; em fé, e 
testemunho do que, eu·Francisco de Mello Conde da Pon~e, 
Embax.or Exrraordinario por ElRey de Portugal, em VIr
tude, e vigor da dita Comissão, por minha mão, assiney, e 
selley este A1·tigo Secreto eom o meu sinete. Feito no Paço 
da Salla Branca aos 23 dias do mez de Junho, Ano o de 
Nosso s.or de 1661. 

CARLOS. REX. 

Porquanto S. M. se resolveu declarar dehaixo de sua 
Real mão, e Sello a Illustrissima Senhora Infante de Por-
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abovc-mcutioncd lrenl) of marriage, shall p10mise and obli
gc hirnself, ns by this prcsC'nt arlide he dolh, to defend 
and prolC'ct nll conquests or colonics bcloncring lo lhe crown 
of Portugal, againsl all bis encmies, as well fnlurc as pre
scnl: morcovcr, his Majcsly of Great Britnin doth oblige 
himsclf to medi ate n good peacc betwccn the King of Por
tugal and the Stales of tbe Unitcd Provinces, and ali com
panies or socicties of mcrcbauts subjecl unto 1hcm, upon 
conditions convenienl and hecoming Ih mutua) interest of 
England and Portugal; and in case such a, peace ensue not, 
theu his Majesty of Great Britaio shall b oblirred to de
fend, with men and ships, lhe said dominions and con
quests of thc King of Portugnl. In ca c also Lhat an) towos, 
forts, castlcs, or an) olher placcs, sball be takeu by tbfl 
Dutch, after thc first of .Ma) Lhis present year 1661, then 
his Mnjcsly of Greal Britaiu doth promis nnd engage lo 
oblig the.Dulch to a full and pcrfecl restilution thereof. 
His l\tajcsty of Great Brilain doth moreover oblige himself 
to scnd, thc nc ·t monsoon ensuing uftcr the ratification of 
lhe lrealy o f marriagc, ànd this arlicle, a com enient suc
cour 1o thc East Indies, proporlionablc lo 1he n cessity of 
Portugal and strenrrlh of om· encmies. IL bcing declared, 
lhat his .Majesl~· nor his successors shall not ill an~· time 
requirc 1111) pny or snlisfarlion for lhe ~r~ me. (I J 

( I) ( 'ha iiii Pf' n;l 11 llll'lll f' , , \lll ~ t l ~\ 11 ~ 111 <• 11111<1 d ' t!~l ' ll ót l.u(, 
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tugal por sua Legitima mulher antes do Tratado se assinar 
por E~Rey de Portugal o que se ha de fazer só para I_Uayor 
expedição do Cazamento sem mand~r a Roma por dispe.n
sação, o que as Leis de Portugal hauião requerer se a dt~a 
Illustrissima Infante se houuesse de receber naquelle · Rm
no: Sua dita Mag.de ElRey da G. B. por esta declara com 
o conheómento, c<msentimento, e aprouação do Embaxad?r 
de Portugal, êf se não fizerem todas aquellas couzas da parte 
do dito Serenissimo Rey de Porlugal, que p.10 Artigos do 
Tratado se deuem fazer antes, da dita Serenissima Infante 
se embarcar na Armada de S. M.de receber a dita Illustr is
sima Infante por Sua mulher será tida por nulla, é de ne-

1 m · F . 2 d Julbo n mm eue1to. etta aos - e -- 1661. 
22 Junho 

Francisco de Mello, 
Conde ela Ponte. 
Albemarle. 
·Ed: Manchester. 
'Vill : Morice. 

Clarinclon. 
Th: Southamvlon. 
Ormond. 
Ed: Nicholas. 
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TI\,\TAUO DE PAZ E DE CONFEDERAÇÃO ENTRE EI.

Di\S PROVINCJAS "ffi"JDAS DOS PATZl~S BAlXOS, ASSlGNA 

POR PARTE DE PORTUGAl. , E~1 U DE l\fAlO, E PEV\ 

{!I SS. DE 1) , l. ll11. (; ,\f.TANO llE J, IMA .) 

Alt'l'. 1. 

Hex et Uegnum Lusitnnire spondent, fidemque suam 
nexu comprimis solido uc firmo adstringuot, se qua~~·agie~ 
centena cruzatorum mi ll ia Ordinibus Fcederati Belgn pel:
soluturos esse, singulis cruzatis duum Floreoorum Caroh
norum prretium in Hollanélia requantibus, eamque summam 
aut parata ])CCunia, aut saccaro, tabaco et sale se sup~e
dituros, sicut hre merces pluris ne restimentur, nec ma.]us 
iis pnB~iu~ ponatur, quam illud quo ereclem merces illo quo 
supped1tandre sunt tempore secu ndum quotidianum usum 
per ipsam Lusitaniam vendeotur, si quid autem ad ple~aJn 
summam aut ÜI ipsa pecunia, aut in una alterave ex pm 
dictis mercibus fortasse desiderabitur, id ut alia earunde~ 
sp~c i e suppleatur, integrum esto, hujus tamen rei ~lectiO 
ent penes pnefatum Regem, ut in qualicumque _spe~J e supd 
pleat allenus defectum, aut etiam ex illo vectigah, _quo 
authoritate et r tione hujus pacti conventi a Fcederat1 Bel~ 
~ii incolis per Lusi.tanam d..iti.onem negotiantibus, in u ~um 
Jam dicti Regis legitime posset exigi, quodque _merCJbus 
eorum tam afferendis in dictam ditionem, quam wde effe
t·~ndis, imponi ex lege sequen tium paragraphorum ~ive a~~ 
bculorum jus ac fas esset: in quem finem à Fcederati ~el~ll 
Ordinibus unus pluresve constituentur qui in· LusJtarna 
ipsorum nomine diclum yectigal percipiant, eadem fo~ma 
ac metl1odo quihus ejusmodi vectigalia a Ministris VtsJta-

( 1) RenoYado pelo Ar tigo 1 do Tra l:ulo de Liga defensi1•a tle J6 de 



JtEl O SENHOU 00~1 AH'O~SO VI E OS ESTADOS GEUAES 

DO NA. HA YA A 6 DE AGOSTO DE 1661; RATll<JCADO 

DOS HSl'ADOS GEHAES, Ei\l 4 DE NOVEMBilO DE 1662. (1) 

{ rlUUUC~ÃO TIRADA UOSliS S. DK O. I.UIZ CA~;TAN O llE Lli\1.1 . ) 

El-Rei e o Reino de Portugal se obrigam e promel
te~ a pagar segura e fielmente aos Estados das Provincias 
Dmdas quatro milhões de cruzados, tendo cada cruzado o 
valor de dous llorins carolinos, moeda de Hollanda, dando
se esta quantia em dinheiro, ou em assucares, tabaco e sal: · 
em forma que estas fazendas não tenham maior preço, nem 
se avaliem em mais do que se venderem em Portugal para 
0 us~ quotidiano dos moradores do Reino, no tempo em que 
as d1tas fazendas se houverem de dar em pagamento; mas 
em caso que para a. inteira satisfação desta quantia viesse 
a faltar alguma cousa, ou no dinheiro, ou em uma, ou outra 
das ditas fazendas, será licito o suppri-Ia com outro dos ge- . 
neros nomeados, a qual eleição fica á vontade del-Rei, para 
que de qualquer destas especies possa supprir a falta da 
outra, e tambem dos direitos, que em virtude deste Tra
t~do. se poderão legitimamente pedir aos vassallos das Pro
~~~c•as Unidas, que negociarem em Portugal, e que justa e 
hc•~amente em rasão dos seguintes Artigos se houveram 
d~ •mpôr sobre as mercadorias dos ditos vassallos das Pro
VIncias Unidas, assim na entrada, como na sabida dos por
tos d.o ~ito Reino. E para este fim e effeito os Estados das 
Prov•nc•as Unidas constituil'âo em seu nome uma, ou mais 
pessoas, que hajam de receber estes direitos, na forma e 
rnaneira que o costumam fazer os Ministros Porluguezes. 
Maio ele 1703. 
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nis ibidem exigi consue:verunt, dieta vero summa per sex
decim partes requaliter distribuendas, certo statutoque quo
ta~nis tempere Ulisiponre pendatur, sic ut pr~ma su_mm~ 
huJUS pars prrestanda mox sit, ubi primum m Lus~tan~a 
constabit, certisque documentis demonstrabitur, freden hUJc 
utrinque subscriptum esse, idque ratum ab ambabu~ pa.r
tibus haberi ac promulgatum esse, Rex prreterea Lus1tan~re 
restituat vel restitui curet omnia tormenta qure in Recife 
aliisque Brasilire munimentis, cum ea a Lusitanis occupa
rentur, reperta fuerunt, qureque in sign'ibus Frederatorum 
Ordinum, Societatisve Americanm notata etiam deprehen
duntur. 

ART. li. 

Quandoquidem vero a parte dictorum Frederati ~elgii 
Ordinum allatm sunt i o med,ium qumrelre, occasione mtr~
ductre cujusdam consuetudinis, nempe paritionis in ven~l
tione s~lis, tquod in oppiclo Cetobriga (Setuval a Lusit~n1s, 
a B~lg1s S. Ubes appellatum) ac per conterminum etdem 
opp1do tractum fieri solet ac confiei, convenit ac consen
s~m est, uti singulis anuis, inter prmfatum Regem et prre
dictos Frederati Be1gii Ordines Pactum peculiare ineat~ 
de prretio, quo omnibus et singu1is Frederati Belgii incol~s 
integrum erit tantundem prmdicti salis, quantum ips~s h
bu~rit, ibidem coi:imere, in qua quiclem transactione .Justa 
utrmque habebitur ratio pretii, quo sub id ternpus dtcturn 
sal per Lusitaniam inter Lusitanos ipsos vendetur, emetur 
e~ disJrahetur. At si nihilorninus prreter spem ac expecta
tlOnem super ejusdem salis pretium utrinque parurn .. c?n
venerit, tum Fcederatorum Belgarum respectu salaw _1lla 
co_mmer~ii parti tio cesset a c amoveatur; qum ab an~is .J arn 
ahquot mtroducta est: liberumque ac integrum umcUiqu~ 
.í:cederatorum Belgarum relinquatur a quibuslibet mercan 
a? sibi comparare eam salis quantitatem, de qua c'uiD v~n
dlto.ribus convenire poterit, quemadmodum paragrapho s1ve 
Art1culo septirno copiosius de omni mercirnoniorum genere 
es~ comentum. Sed nec ipsis salis possessoribus u11? modo 
a?nnatur, ~ut restringatur facultas vendendi pro 1ibJt~ om
mllUs et s1ngulis quihus ei. libuerit, respectu vero alwrnrn 
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Esta somma se pagará na cidade de Lisboa cada anno em 
cer to e assignado tempo, em 16 partes, ou pensões igual
mente repartidas, de modo que a 1.'11 pensão se haverá de 
P.agar logo que em Portugal se souber com certeza haver 
Sido este Tratado por ambas as partes assinado, ratificado 
e ~ublicado. Outrosim mandará El-Rei de Portugal resti
ttur toda a artelharia que constar haver-se achaclo na praça 
do Recife e mais fortalezas elo Brazil no tempo que os Por
tugLtezes se apoderaram de lias; e juntamente as mais pe
ç~s, que se acharem com as armas dos Estados das Pro
vrncias Unidas, e Companhia das Indias Occidentaes. 

ART. li. 

E por cruanto por parte dos ditos EE. se fizeram quei
xas em occasião de haver-se introduzido certo costume, a 
saber, da repartição do sal, que se fabrica em Setubal, e 
no seu termo e co ntornos; as partes convieram entre si, 
que todos os annos entre El-Rei é os EE. se faça uma con
venção, ou transacção especial tocaúte ao preço, pelo qual 
poderão todos_ e quaesquer vassallos dos ditos EE. livre
mente comprar nos ditos lagares aquella quantidade de sal, 
que lhes parecer; na qual transacção e pacto se terá por 
ambas as partes igual respeito ao preço, que então correr 
em Portugal na compra e venda do dito sal entre os mes
mos Port;,uguezes. Comtudo se houver, contra o que se es
pera, pouca conformidade entre as partes, no pertencente 
ao preco do sal, neste caso cessará em quanto aos vassallos 
dos ditos EE .. tocar, e se tirará essa repartição do sal, que 
d~ alguns annos se tem int roduzido, e poderá cada um dos 
~Jtos v.assallos comprar sem impedimento algum d~ q~em 
-lle C{Uizer a quantidade de sal, que com os ~ende~ores. tiver 
contrataclo; assim e da maneira que no Artigo 7. mais lar
g.arne?te convierem as partes sobre todo o. genero de mer
cadonas. Nem assim aos donos do sal se ttrará por algum 
modo, ou se restringirá a liberdade de pode-lo ven.der a 
t~dDs e quaesquer que quizerem; e no tocante ás mms Na
çoes, ha,·er-se-ha nesta parte EI-Rei ele Portugal, como me
lhor fo r serv iclo. 
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Hl61 natiornam pnedictus Lusilanire Rex hac in parbe sese ge-
Ag~sto rei,, prout ipsi placueril. 

AUT . IJl. 

. l<'ooderatorum Belgarum povulus secure <~c tL~Lo neg,~
cwtur commerciumql.le exerceat, tam ex Lusttama e~ tei
ris ac tractibus eidem l..usitanire subditis, in Brasdlam, 
quam ex Brasilia in eandem vicissim Lusitaniam ct terras 
lracLnsque eiclem subjectos ac omne prreterea mercium g~
nus ultra citroquc transferre, ne sit damno aut noxre, ex
cepto dumtaxat Brasiliensi Ligno, penso tamen ~nt~ ~c 
versoluto vectigali eo portorioque, quod a Lusitams 1P51 5 

in illas regiones negotiantibus persolvi jus est. Crelerurn 
Belgm l<'ooderati ex Brasilire portubus in portus quoscnm
que alios eidem Lusitanim subditos ubi appcllent, naves 
suas exe nerare, aut merces incle ullas eximere, interarnve 
exponere neurtiquam cogantur: secl prrefecti teloniis, porto
r iorurn exactores ut rnercim i)lsis navibus inspióatnr ac 
po~deretur, utque ita debitum pro merce vectigal ~c P0~: 
to num penclatur, curent; quod. si vero rerum expenmentt 
cornperiartur, id vc1 nullateous, vcl minus cornmode e:x:pe
clire posse, alia in eun<lem finem media excogitantur, ac 
mutuo pactis, utriusque consensu ad effectum perd~can
tur: Fooderatorum. autern Belgarum populo omnino _ !a~ a.c 
JUS esto hac in parte iisdem mcdiis ac commodis utt [rui, 
quibus Angli aut vi pacti, aut quotidiano uso gaudent, vel 
in posterum gavisuri sunt : Quin nec gravius vectigal, nec 
plus nummorum impensare pro dieta merce exigatur, a~L 
11ersolvatur, quam si exoneratre omnino naves ac merce u.n 
terra exposita l'uisset; morre etiam nihil in e:xpediendiS 
hi ce navibus dimüteodisve a parte l..usitana nectatur. Cum 
vero in alias regiones portusve Lusitanire aut eidem -~ub~ 
ditos post peosum jam semel 'Yectigal debitum naves dictre 
a_rpelleot quod reliquum erit itineris 'impedimento. m~les~ · 
ttaque omni procu! habitis, ullisque de novo vectiga!Ibus 
persolutis, liberet confitiant ahsolvaot. Merces prreterea ac 
res ereterre aut a Lusitanis ipsis, aut ab alia quacumque 
·gente navibus Foorleratorum Belouum creditre· ac co~
miss~, qure in l\egiones portusv~ al ios cidem 1-tisitantre 
~ uhd1tos transf'erentur, nihilo plus vectigalis pcndant, quarn 
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AllT. IIJ. 

Os povos das Províncias Unidas poderão seguramente 
negociar e exercitar seu Cornmercio assim do Reino de Por
t~gal, e das t,erras, que estão á sua obediencia para oBra
st.l, como reciprocamente do Brasi l para Porttigal, e domi-
1110S da sua jurisdição, nem lhe será de dano ou prejuízo 
0 !~varem de Urtla parte a outra todo o genero de merca
dona~,. excepto somente o pau do Brasil, pagando pri~eirG 
os tnbutos e direitos, que pelos Portuguezes, que por 
aquellas partes cornmerceam, de direito e justiça se costu
mam pagar; porem os vassallos das ditas Províncias Uni
das em chegando dos portos do Brasil a outros quaesquer 
portos do domín io de Portugal, não serão por alguma via 
constrangidos a descarregar as suas naus, ou tirar dellas 
fazenda alguma por terra; mas os ministros e officiaes das 
alfa~degas e direitos terão cuidado de mandar visitar e pesar 
as chtas fazendas dentro nos mesmos navios, e cobrarão os 
direit?s, que por ellas se deverem. E dado caso que pela 
expenencia se venha a conhecer a impossibilidade, ou dif
ficuldade deste expediente, buscar-se-hão outros meios para 
este fim, os quaes se porão em effeito por consentimento 
commurn de ambas as partes. Tamhem poderá a Nação Hol
landeza licitamente e de direito em quanto a este particu
lar toca, usa·r e 'gosar dos mesmos meios, de que os Ingle
z~s. em virtude de algum Tratado, ou por rasão do uso quo~ 
tidiauo gosam, ou pelo tempo em rliante houverem a: g~
sa~; nem por rasão das ditas fazendas se tomarão mais di
tei tos, ou se pao-ará mais dinheiro ou despezas, do que sue
cederia, se os d~tos navios se houvessem <lescarregado, e as 
fazendas posto em terra, não intervindo por- parte elos ~or
tug~ezes dilação alguma no aviamento 'e despacho dos ditos 
nav1 ?S~ os quaes chegando a outras terras, ou portos d~s 
do.m·1mos de Portugal, depois de pagos por uma vez os dJ
reJtos que se deverem, poderão livremente fa.zer e a_cabar _o 
que lhes faltar de sua viagem, sem molestw ou Impedi
mento algum, e sem pagar direito de novo. E ou.tro sim 
todas as mercadorias, e outras quaesquer cousas, que pelos 

1661 
Agosto 

6 



266 REINADO DO SENHOR D. AFFONSO VI. 

tUGI si commissre Lusitanis Navibus, et transferendre translatare 
Agosto essent. 

6 

AUT. IV. 
Liberum quoque Fooderatis Belgis esta, navigationem 

atque iter moliri in Colonias omnes, insulas, regiones, ter
rarum tractus, portus, civi.tates, pagos, emporia, quotquot 
dicto Regno parent ac subsunt per ditionem Afric~naro, 
cui ac censetur Sanctl Thomre Insula, inibique moran, ne
gotíari, ac mercaturam exercere, res, sarcinas, merces, 
omne genus terra marique et fluviís subvehere, v~num 
ubivis exponere, efferre -etiam inde atque in alias regwnes 
exportare integrum sit a c concedatur, idque pari hbertate, 
qure Angli aut alia qurelibet Gens vel nunc gaudent, ve1 
ante hac gavisi sunt, vel in posterum eos gaudere aut g~
visos esse comperietur: Propriasque ibidem redes in qu_l
bus habitent habere et -possidere, necnon repositoria, m 
q~i.hus bona, mercesque suas recondant, absque ulla a quo
p_wm moles:t]a. Nihil vero eorum, qure paragrapho seu Ar
~IC~lo hoc et proxime prrecedenti pacta et stipulata sunt, 
untum· unquam fiat, eludaturve nec Fooderati Belgre P~ 
ctis conventis hisce ul1a ex parte fraudentur: Quod si ~~
ctus Belga rum · populus uso nihilominus libro a c sohdo 
pacti hujus conventi alíquando prohibeatur, excludeaturve, 
aut alia ex parte impediatur, quod avertat Deus, ne pl~~os 
debitosque ex fide et authoritate hujus Fooderis per~1p1at 
fructus, tum Fooderati Belgii Ordinibus idem in Lusitanos 
jus esto,- actieque de novo eadem resurgat et renascatur, 
qnre ante hoc foodus initum iis competebat; jusque suuro 
ut adversus Regnum Lusitaniam persequantur, fas esto, sed 
et hoc ipso ea omma ad dictos Ordines devoluta ·censean
tur, eorumque repretendonim causa Rex et Regnuro ca
da~t, qufficumque ex lege primi in his conventis paragra
phl seu Articuli persoluta ac depensa jam fuerunt. Eadem
que P_acto si per prredictos Fooderati Belgii Ordines. f~dus 
~oc VtOletllr aut in[ring.atur, prrefato Lusitanire B.egt 1dem 
JUS esto quod i.Jl~ ante hoc Pactum ullo modo competehat . 
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mesmos Portuguezes, ou por outra qualquer Nação se hou
verem carregado nas ditas embarcações Hollandezas, e se 
levarem a ou-tras terras e portos da Corôa de Portugal não 
pagarão mais direitos do que pagariam se se houvessem 
carregado e levado em navios Portuguezes. 

ART. IV. 

Tambem poderão os vassallos· das Províncias Unidas li
vrem~nte navegar e fazer viagem a todas as Colonias, Ilhas, 
Pro~ncias, terras, ·portos, cidades, villas e logares de com
mercio que obedecem a EI-Rei de Portugal em Africa, em 
que. se comprehende a Ilha de S. Thomé, e ahi morar, ne
gocwr, e exercitar a mercancia, levar por terra, mar e rios 
as suas roupas, bagagem, e todo o genero de mercadorias, 
Vendê-las publicamente, e leva-las de uma parte a outra 
com a mesma liberdade que os Inglezes, ou outra qualquer 
N:ação, agora gosam, ou de antes gosaram, ou d'aqui em 
drante gosarern', e outro sim nas sobreditas terras haver e 
possui.r casas proprias em que vivam, e armazens, em que 
deposttem e guardem seus bens e fazendas, sem que se lhes 
~ê molestia alguma. Nada do que neste Artigo, e no que 
rmmediatamente "precede, está iratado e estipulado entre as 
par~es, deixará em algum tempo de ter effeito, sem engano, 
ou .r Ilusão alguma; nem os vassallos das ditas Provincias 
Unidas ficarão em algum modo que seja, defraudados e 
frustrallos de beneficios desta convenção. Se todavia em al
gum tempo se lhes prohibisse o livre e in~eiro ~so deste 
pacto, ou por alguma via se lhes puzesse 1mpedunento, o 
CJU:e. Deus nuo permitta, de poder receber so1idamen_t~ as 
Utllrdades devidas em virtude e authoridade desta Capitula
ção, então os EE. das ditas Provincias Unidas terão acção 
de_ novo contra os Portuguezes, e ficarão com ~ mesmo ~i
rmto que antes de feito este Tratado lhes pod1a competir, 
e por esta rasão se terá por perdido para El-Rei e Reino 
d~ Portugal, e devoluto aos ditos Estados tudo o que em 
VIrtude do 1. o Artigo deste Tratado se houver dado em 
pagamento. Do mesmo modo se pelos ditos Estados se que
b~ar este pacto, ficar4 EI-Rei de PorLugal com o mesmo 
~n·eito, que por algum modo, ou yia que seja, lhe compe
tta, antes que se fizesse a presente transacção. 
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ART. V. 
. ~tque ita solutione quadragies centenorum cr?zatorum 

millmm facienda tenninis supra expressis atqu~ h~ero _usu 
veraque perceptione eorum omnium, qure Art1cubs tnbus 
hunc prrecedentibus contir\entur, intermittantur ac cessent 
controversire, lis et actiones omnes, qure Regi Regnoque 
Lusitanire a Frederatis Belgis intentre hactenus _ac mo~re 
sunt, intendique possent, ac. moveri; nec minus mternut
tantur cessentque actiones, lis et controversi"re, si q~re Fro~ 
<leratis Belgis a Rege Regnoque jam dictis vicissim wtendl 
et moveri possint. o 

ART. VI. o 

Cu i consequenter cessent inter Regem et Regnuro ~u
sitanire, et Frederatum Belgium ab altera parte, a c. u~n~s
que subdoitos et incolas omnes actus hostilitatis et t_nJunab 
rum,_ id'que in Europa post elapsum bimestre sp~t1~m a 
eo _che, quo huic frederi utriumque suhscriptum ent, JO cre
tens vero mundi partibus a publicatione harum tabularuro 
?mnesque captive hinc inde illico post I'atibabitione~ -hu
JUS Tractatus pristinre libertati restituantur, omnes• Ita~ue 
ditiones, omniaque loca, naves, bonaque, qure temporis 10-
terea ab alterutro occupaJ.mntur, ut et qure antea occupa
ta fuerunt.in lnclia Orientali Occidentali vel alicubi locorurn, 
in domínio permanebunt e~rum, qui prrefatis temp.oribus 
eorum possessores coroperientur; ea vero, qua elaps~s duo
bus post factam eandem subscriptionem mensi])u~ In Eu~ 
ropa, et post publicauionem in creteris mundi part~b~s oc
cupabuntur-aut capientur, prioribus eorundemDomJms ~bs
que ulla mora aut exceptione restituentur. Regi protnd~ 
Regnoque Lusltanire solida ac firma Pax curo FredcratJ 
B 1 .. O d' 'b · · es et e gn r 1m us meatur, qtJre cives utriumque oro~ 
subditos comprehBUclat, qureque ubivis locorum nulhs e:Jt
c_e~tis, tam intra quam extra Europre limites sanc.te ac r~= 
hgrose observetur, Lusitaui quoque et Frederator~. B 
garum populi terra marique mutuis inter sese officus ac o 
mutua henevolentia utrinque certent nihilque prorsus mdo-
1. ' ' o o Iantur, aut effectum dare conentur, quod com incomrn . 
aut detrimento partis alterutrius ullo modo videri possmt 

· · · l ~r~ con.1unctum, quare oec subditis aut incolis partts a 
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ART. V. 

E assim pagando-se a quantia de quatro milhões de 
cruzados pelos termos e pensões acima declaradas, e conce
dendo-se o livre e verdadeiro uso de quanto nos tres Arti
gos precedentes se contem, cessarão e terão fim todas e 
Cfuaesquer controversias e acções que por parte dos Esta
dos destas Províncias Unidas se intentaram e moyeram até 
0 pr~sente, e se poderã? intentar e mover contra El-Rei e 
0 Remo de Portugal. Do mesmo modo cessarão e terão fim 
as acções. 'e controversias que os ditos Rei e Reino de Por
tugal podessem reciprocamente intentar contra os Estados 
d<ls Províncias Unidas. 

ART. VI. 

Pelo conseguinte cessarão entre .El-Rei e o Reino de 
Portugal e os EE. das Províncias Unidas todos e quaesquer 
actos de hostilidades e. injurias em Europa dentro de dous 
mezes, a contar do dia, em que reciprõcamente for assi
gnad.o o presente tratado; e nas outras partes do mundo 
dep_oJs da publicação delle; pon~o-se logo depois da ratifi
caçao deste pacto todos os prisioneiros de uma e outra parte 
e~ ~u,a primeira liberdade. E assim todos e quaesquer do
rnmiOs, lagares, navios, e bens _de que no decurso deste 
tempo se apoderar ou uma, ou outra das partes, ou que de 
antes tiver occupado na Oriental India, Occidental, ou ou
tra ~ualquer parte, ficarão em poder· daquelles que no so-
redito tempo se achar serem os possuidores, mas tudo 

· quanto se tomar passados os dous mezes depois da assigna
tura deste tratado em Europa, e da publicação delle em as 
outras partes do mundo, se restitwra sem dilação, ou ex
c~pção alguma a seus primeiros donos; portan~o se c~lebra
rao umas pazes firmes e estaveis entre El-Re1 e Remo de 
Portugal e os EE. das Provincias Unidas, que encerram e 
comprehendem todos os vassallos de uma e outra parte, as 
~u~es sem excepção alguma se oJJservarão verdadeira e re
I.giOsamente em toda a parte, ou Jogar, assim dentro, como 
fóra dos limites de Europa, tratando-se os Portuguezes e 
llollandezes por mar e por terra com amigaveis obsequias 
e mutua henevolencia, não se intentando, ou effectuando 
cousa alguma, que seja, ou tenha sombra de ser em des
cornmodo, ou detrimento de uma ou outra das .partes. Pelo 

1661 
Ap-osto 

6 



1661 
Agosto 

G 

270 llE1NA.DO DO SENHOR D. AFFONSO VI . 

trius permissum er1t sub authoritate vel cliplomate alius 
cujusvis Principis vel Status alterius subclitos vel. wcola~, 
navesve aut merces eorum aggredi, vel alio quov1s mod ' 
sub qualicunque nomine vel pretextu pirat~cu~ contra eos 
exereere, idque sub pcena exilii et publicaboms honoruiiJ. 

ART. Vll . 

Foodetatis porro Belgis integrum post bac es~o, i~ Re
gnis, Provincis, lnsulis, Oppidis, Portibus, ac loCJS qmbus~ 
cumque, qure Regi Lusitanire llatent, commerciurn ~mrn 
cum libertate exercere nihil morre iis objiciatnr aut dll'e~-
te, aut oblique, nihil eos impediat, quo minus merces a qu i
buslibet eas emant ac comparent, quas e re poti.ssimum sua 
[ore judicabunt, sive majori copia, sive minori comparatas, 
nullisque mensurre ponderum, temporis, loci, propolaru~, 
monopolarumve, aut pretii legibus adstringantuF: Nec rol
nus iisdem Fooderatis Belgis integrum relinquatur res P.r~
hibitu quascunque ac merces eodem transferre, vendere.1bt 
dem has ipsas ac permutare, res prreterea ac merces 10 e 
offe~re, .idqu~. amoto omni obstaculo persolutis solum modo 
vect~ gahbus ns, ~re .ex . authoritate publica per ~egnu~ 
Lusttanum anno ID1lles1mo sexcentesimo quinquagesuno ter 
tio mense Martío yensa ac persoluta sunt aut so\vi debuer~\ 
adeo ut Fmderatl Belgre eodem prorsus loco smt bab~~ c 
quo Lusitani ipsi habentur, idque tam emptionis vend1t10' 
nisque nomine, quam vectígalium aliorumve aut onerurn 
aut commodorum, immunitatum ac privilegiorum r.esye~tu, 
utque Frederati in posterum fruituri sint prrerogatL"'5• 

1~f 
munitatibus ac privilegiis omn.ibus quotquot hactenus u .1 

genti, Regno Lusitano fooclere aut amicitia sor.iata concessa 
s~nt, vel post bac eoncedentur, Lusita ni vicissim cornn1e1~~ 
CJorum ac mercaturre respectu eodem per fooderaturn Be 
gium loco habeantur, quo Belgas ipsos et indígenas habe
re juris illit est ac mori s. 

ART. VIII. 

~elgre Frederati qui cum na~ibus ac merce in portus 
Lusltanire ditionis appellent, nullo mercimonii genere naves 
suas onerare cogantur, nisi quod elegerint ipsi, quotq_ue 
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que não será licito, nem se permittirá aos vassallos de uma 
parte accommetter os vassallos da outra, nem seus navios, 
ou fazendas com patentes, e cartas ele marca de qualquer 
outro Príncipe e Estado, nem por ·outro moclo, pretexto, 
ou causa que seja exercitar acções- de piratas contra elles, 
sobpena de degredo e confiscação de seus bens. · 

ART. VII. 
. ~erá permittido d'a:qui em deante aos vassallos das Pro

vmc~as Unidas exercitar livremente o seu commercio· nos 
reinos, provincias, ilhas, cidades, portos, e em quaesquer 
outros Jogares sujeitos. a El-Rei de Portugal, sem que se 
lhes ponha directa, ou indirectamente impedimento algum 
~e ])Oder comprar fazendas, de quem lhes parecer, e eUes 
Julgarem ser mais couveniencia sua, seja em maior, seja em 
rnenor quantidade, sem que estejam sujeitos ás leis do pre
ço, e avaliação, medidas, pezos, tempo, logar e estanques; 
te~do outro sim inteira Iíberdade de levar para os Jogares 
ac1ma nomeados toél.o o genero de mercadorias, e nelles as 
vender, trocar e transferir a outras partes sem estorvo al
~~rn, pagando , sómente os direitos, que por autoridade pu-

hca se pagaram, ou deveram pagar no Reino de Portugal 
0~ mez de Março de 1653, de ·modo que os vassallos das 
dJtas Províncias Unidas serão tidos e tratados como os mes
mos Portuguczes assim no que tocar ás vendas e exempções, 
como por rasão. dos direitos e outras imposições, ou dos 
commodos, -immunidades e privilegias, que até agora se 
concederam, ou d'aqui em deante se podere?J eonceder a 
qualquer outra Nação confederada com o Remo de Portu
gal. Assim tambem reciprocamente os Por~~uezes pelo q;ue 
t?ca ao commercio serão. tratados nos domm10s das Provm

CUJ.s Unidas do mesmo modo que se costumam tratar os 
Vassallos das di tas Províncias. 

ART. VIII. 

Os vassallos das Províncias Unidas que tomarem os por
tos sujeitos á Coroa de Portugal com navios e fazendas, não 
se pode1·ao obrigar a que carreguem suas naus de alguns 
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1661 utile sibi ac consullmn prre creteris fore sint arbitrati: sed 
Ag~sto nec in navem Frederatorum Belgarum unamquamque ~us

todes, excubitoresve plures duob.us, qui Regis, Regm~ue 
nomine merces observeot, aclmittantur, oibilque ornm~o 
obstaculo aut impedimenti navibus onerandis, e;x:onerand•s
ve adferatur. Atque illre , sive merce a ri da et sJCca on~stre, 
nisi decimo postquam appulerint die, sive pisces, ahudve 
iuodvis cibariorum ac esculentre merces subvehentes genus, 
nisi die post intratum portum decimo quarto exonerat~ 
sint: Nihi.lominus dictis custodibus, excubitoribusve salaru 
aut mercedis loco haud quicquam persolvatur, aut eorurn 
in graliam erogetur, prreter id quod decem, aut qua tuor
decim dierum jam dictorum usos ac !ex prescribunt. 

AUT. IX. 

Consules, qui Frederatis Belgis per ditionem LusitanaiD 
negociantihus, habitantibusve prresidio dabuntur, a Fred~
rati Belgii Ordinibus creandi sint ac constituantur; constt
t ut i_ ~ntundem habeant authoritatis, utcumque Ro~anarn 
B.e~tgJOnem non profitentes, quantum ulli per LusJtanarn 
dttlonem Consuli. earum gentium qure illic negociant~r, hac
tenus ~e.latum est, vel in posterum deferetur, caus•s pra:
terea ltttbusque, qure Frederatos Belgas, spectabunt ]u(h
c.anclis J~~ex Conse~vat?r constituatur, a quo provocare 000 

ltceat, mst ad. Relahoms Senatum, qui quarto ad summu~ 
IJOSt proyocatlonem mense causis litibusque ad se delatts 
finem imponat. 

ART. X. . 

Si quis Yrederatus Belga, per ditionern Regis Lusitantre 
e vivis excesserit, Chartre, libri, rationes, bona ac faculta
Les tam ipsius defuncti, quam aliorum ej usdem Frede~atre 
Nationis, qure penes defunctum erunt depositre a pup•)lo
rum, absentiumve judicibus aut eorum Ministris insptCI et 
occupari nefas esto; neque horum jurisdictioni res jam dt
ctre sunto obnoxire, sed iis consignator, quibus eas . defun
ct~s ipsum ~nte ex~essum c_onsignari. ~usseri t, ut SI reb~~ 
sms ante obitum mmus cav1t, prospexltve, tum cbartre .. 
Ire, libri rationis, bona, ac fncultates ex mandato J~dict s 
Consenraloris custodienilre commi ttan tur duobus, -plunbus-
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gencros e mercadorias, que elles ni'io qnizercm, c nil.o jul
garem ser muito em sua utilidade, nem se porão em cada 
um dos baixeis Hollandezes mais que 2 guardas, ou vigias, 
os quaes em nome d'El-Rei e do Reino tenham conta com 
as fazendas, nem tam pouco ha\·erú impedimento, ou es
tono algum no carrcaarem-se OU' descarregareu_1 os ditos 
baixeis, os quaes ''ind~ carregados de mercadoria sua, se 
10 dias depois da sua chegada não forem descan:egados, 
ou trazendo peixe, ou qualquer outro genero de rnanLimen
tos 14 dias depois de haverem entrado no porto, comtudo 
nDo se pagará aos ditos guardas cousa algumo por raslio de 
salario, ou de mimo, senuo somente o que as leis, e o uso 
ordenam por conta dos "10 ou t~- dias acima declarados. 

ART. IX. 

Os Consules que se derem para o amparo c protecçõo 
dos vassallos das Províncias Unidas, que negociarem e vi
verem nas t.erras do dominio de Portugal, serão constitui
dos· pelos EE., os quaes uma vez estabelecidos terão tanta 
autoridade, supposto que não professem a Religião Roma
na, como até agora teve, ou pelo tempo adiante poderá ter 
q~al_cruer Consul das Nações, que commerceam no dito do
rn•n•o. Tambem se constituirá um Juiz Conservador para 
que julgue as causas e demandas, que pertencerem á Nação 
Hollandeza, do qual Juiz se não poderá appellar senil~ para 
0 Senado da Relação; o qual dentro de 4- mezes o ma1s tar
dar, dará sentença fina l nas causas e processos, que lhe fo
rem remettidos. 

AJl.T. X. 

Succedendo que alguns vassallos das Províncias Unida-s 
venham a falecer nos estados d'El-Rei de Portugal, os pa
péis, livros, contas, bens e fazendas assim do defunto, como 
de outros Hollandezes, que se tiverem depositado n~s mãos 
do morto, não se poderão yêr, nem t~rnar pelos JUizes d~s 
Orfãos e ausentes, nem por seus Oflicmes, nem as sobredi
tas cousas serão sujeitas á sua jurisdiçao, e se entregaruo 
a_s pessoas, a quem o mesmo defu·nto antes da sua mo:Le as 
llver mandado entreo-ar; que se elle antes de seu falecimen.:. 
lo tiv~r menos cu id~lo neste particular, então os sobredi
tos papeis, liHos, cont as, bens e I':J,zendn.s, que por ordem 
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ve Belgis 1\iercatoribus institutoribusve, in quos poEiss-ima 
popularium suorum illic loci degentium suffragia accedente 
Consulis Belgre assensu, bane curam clevolvent; üa tamen 
ut ne cur<B su<B commissas res dicti marcatores institoresve 
servandas in se recipiant, nisi data prius cautione per fide
jússores icloneos, et ab eodem Consulc omnino approb~n
dos, de rebus sibi creclitis ad legítimos sive dominas, stve 
hreredes, sive etiam creditares sua opera perventuris. Om
nia itaque bona, facultatesque qu<B in Domino defuncti fue
runt, h<Bredilius ejus executoribusve, vel creditoribus ,tra
dentur. 

ART .. XI. 

Nec Regi Lusitanire ipsi, nec Ministrorum Reg-ioru.~I 
cuiquam fas licitumve sit mercatoribus, naucleris, soct~s 
Belgnrum navali·bus, aut eorum navibus, roerei, f&cultntL
bus, manum injicere, ullamve molestiam ex J.ibere nequidern 
sub gerendi cum .Hoste belli, aut cujusvis expeditionis pa
rand<B pretexto; nisi a Frederati Belgii ordinibus, quorum 
illi imperio subsuht, naviumque mercis ac facultatum pos: 
sessoribus eam jam ante in rem fuerit consensum; sed dictJ 
mercatores et nauçleri, cum navibus ac· merce, sine ullo in
commodo per Regem, ministrosve Regias oblato, ex portu
hus Lusitanis quibuscumque proh1bitu arbitrioque suo sol
vant ac d~scedant: Fooderatorum porro Belgarum populus 
a merce, facultatibusve suis vendend1s aut distrabendis nullo 
modo probibeatur; avocetur, interpelleturve; uequidem si 
Rex ipse, aut Ministri Regii iis sibi rebus opus esse obten
dant, nec ullam omnino ob causam dictarum mercium et 
facultatum venditio protrahatur, differaturve; nec averti di
etas merces in Regis publicosve aut privatos quoscumque 
usus liceat, nisi illi quorum res agetur, et ·ad quos dictre 
merces, facultatesve pertinebunt, annuant ac pr<Bcedente 
convencione assensum i~ti rei pr<Bheant. 

üLX~ . 
Liherum prreterea Belgarum Frederatorum populo, ac 

permissum sit prreter mercis omne genus, arma etiam, ::es 
bellicas·, et annonam, tain ex Fooderatarum Belgii Provm-
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do Ju iz Conservador se haverão de guardar, serão entregues 
a dous ou mais mercadores ou feitores Hollandezes, a quem 
a approvaçlio e votos dos seus naturaes, que morarem no 
tal logar juntamente com o Consul Hollandez julgarem di
gnos de similhante commissão. De tal maneira porem se en
trégarão as cousas acima nomeadas aos mercadores ou fei
tores, que se encarregarem dellas, que primeiro haverão de 
dar fiadores abonados e approvados pelo dito Consul de como 
as haverão fielmente de remetter a ·seus legítimos donos, 
herdeiros, ou credores. De sorte que todos os bens e fazen
da~, que foram do dito defunto, se entregarão a seus hcr·
de·Iros, ou aos executores do teslamento, ou credores. 

ART. XI. 

Não será licito a El-Rei de Portugal nem a seus Minis
tros prender aos mercadores, mestres de navios, e marinhei
ros Ho11andezes, ou tomar seus navios, mercadorias e fazen
das, ou. dar-lhe molestia alguma, posto que em occasião de 
fazer-se guerra ao inimigo, ou com pretexto de qualquer 
outra expedição sem consentimento particular a este fim 
dos EE. das Províncias Unidas, cujos vassallos são, ou dos 
donos das ditas naus, mercadorias e fazendas; mas os ditos 
mercadores, e mestres co~ seus na1•ios e fazendas poderão 
sahir á sua vontade e eleição de quaesquer Portos de Portugal, 
sem que por parte de El-Rei, ou de seus ministros recebam 
algum descommodo; nem tam pouco se lhes porá impedi
mento, ou desvio na venda de suas mercadorias e fazendas, 
ainda que El-Rei, ou seus ministros mostrem ter dellas ne
cessidade; assim que pot· nen~mma maneira se ~i~ú a T~tar
dar a ·•':'enda das ditas fazendas, nem será permitttdo diver
ti-las em serviço de El-Rei, ou em usos do publico, ou dos 
particulares, sem as pessoas, a quem tocar, e tivereT? inte
resse nestas fazendas, o queiram, e deem ~eu consentimento 
a este fim por contrato, que haja preced1do. 

ART. XII. 

Terão outro sim os povos das Províncias Unidas liber
d.ade de poderem levar alem de U>do o gcnero. de mercan
Cia, armas e petrechos f] e guerra, trigo c mantrmentos; as-
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1U6t ciorum, quam ex alijs quihusvis portubus ac terris in quns-
Ag~sto cumque orbis Regiones, et acl quascumque gentes trans~er

re, tam inimicas Regi Regnoque Lusitanire, quam .ar~uc~s 
ac fcederatas , nec dicto Regi, ejusve subditis aut l\f1mstns 
)mie rei moram aut impcdimentum afferre liceat per ~ete~
tiones, represalias, pignorationes ullove alio modo, s1ve 1d 
directe aperteque, sive oblique ac occulte fiat, ~um:nodo 
dictus F~d~ratorum populus ex ipsis p~rtuhus Lusi~an.ts ar
morum mhil apparatus aut rerum belh carum ad d1CL1 .Re
gis, Regnique hostes et adversarios transvectet, nec m.mus 
iisdem Fcederatis Belgis integrum relinquatur ac permJtta
tur, in universam ditionem dicti Regis quascunque mer
ces, res etiam ad armaturam, hellum ac militarem anno
nam pertinentes inferre, easque non minus magna, qu~m 
exígua copia venendas exponere, et sive integras simul, sn·e 
seorsum et per partes pretio ibidem quocumque vendere, 
ac pro arbítrio suo permutare, cemmerciaque qurevis ~x:er
cere cum iis emptoribus, negotiatorillUsve, quos ips1 f~re 
sibi potissimum utiles ac commodos arbitrabuntur, nec m
terpelari aut a proposito eos demovere per RegeiJl Regi_os
que 1\'lioistros, pTopolas, monopoliorum exercitores, fiscum. 
jurídicos confessus, quemvis alium ullo modo, ullave de 
causa fas esto; nullo denique mercimouiorum limite aut 
regula circumscribantur. 

AllT. XIII. 

Res ac merces, qure ex uno Lusitanire pórtu in alii~m 
eidem Regno suhjectum transferenbu, persoluto ante deblto 
vectigali et·portorio, nulla ulteriore pecunire aut teloniorum 
exactione teneaotur, prreler cam, qua ipsas mer:catorum Lu
sitanonnn, res ac merces tali casu teneri liquehit, consta
bit. 

ART. XIV. 

Nulli Alcaido, quem Lusitani vocant, nullique alio 1\'Ii
n~stro Regi o licitum aut permissum .esto, ex F cedera tis B~l
~~s quemquam, cujuscunque is conditionis sit aut sort1 ~· 
Interpellare noleotem detinere, carccri, vioculis,•e' m?oct
~are, prreter quam in causa criminali et in flagraoti de
ltcto deprehensum, nisi facta prius a Judice éonserya tore 
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sim das terras dos EE., como de outros quaesquer portos 
e terras, em quaesquer partes e províncias do mundo, e a 
quaesquer nações assim inimigas de El-Rei e Reino de Por
tugal, como amigas e confederadas; nem poderá El-Rei, 
seus ministros, ou vassnllos interpôr dilações, ou impedi
nlentos a este commercio por riu de detenções, represalias, 
penlJOras, ou por outro qualquer modo, directa, ou indire
cta, aberta, ou occultamente. Com tanto porem que os di
tos Hollandezes não levem dos portos de Portugal armas, 
petrechos, e cousas pertencentes á guerra para os inimigos 
d~ El-Rei e do Reino. Tambem poderão os ·vassallos das 
d~tas Províncias Unidas leYar por todas as terras sujeitas ao 
d1to Heino toda a sorte de mercancias, armos, e mais cou
sa~ pertencentes á guerra, e suas provisões, expo-las em pu
blica venda, assim em grande, como em pequena quanti
dade, vende-l11s juntas, ou separadas, e por partes a qual
({uer preço, commuta-las como melhor lhe parecei•, exerci
tar todes e quaesquer commercios com aqnelles comprado
res e negociantes, de que julgarem poderão tirar maior emo
lumento e utilidade, nem se lhes estorvará esta tenção e 
proposito por RI-Rei, ou seus ministros, mercadores, es
tanqueiros, fisco, justiças, ou outras pessoas, por qualquer 
modo ou causa que seja. Finalmente não se poriio regras, 
ou limites n seus commercios. 

,\nT. xnr. 
As mercancias que de um porto de Portugal, se leva

rem, ou trallSferirem a outro, que for sujeito ao mesmo 
Reino, havendo-se pogo no primeiro porto os lrihut?s, .que 
se de . em, não tornarão o pagar novamente outros d1rettos, 
salvo os que constar, que são obrigados a pagar em tal caso 
as fazendas dos mercadores Portuguezes. 

ART. XIV. 

Nenhum alcaide, nem outro ministro d'el-Uei porlerá 
molestar aluum dos vassallos das Províncias Unidas, de 
qualquer qu~lidade e condieno, que seja, nem dete-lo con
tra sua vontade, e mete-lo em prisões e ferros, salvo se for 
comprehendido em oausa de crime, ou ac:hado em flagrante 
delito, sem p1:imeiro ter l[cenç.a por escripto do Juiz Con-
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eam in rem potestate, qure scripto coosignata ~it, Frederati. 
prreterea Belgre sub ditione atque imperio Lusttano .degen
tes, tam sui ipsorum, quam domicilii, librorum ratLO~um, 
mercis, aliarumque rerum ac bonorum ad ipsos p~rtmen
tium respectu, non minus carceris, vinculorum CUJUScun
que detentionis ac molestire immunes sunto ac hab~ntUT, 
quam uliusquivis ex creteris Regi Lusitanire Fred~ratis po
pulis hactenus habetur, aut in posterum habe~rt~r: Sed 
nec per litteras salvi conductus aut aliud patroctn~l genus 
subditis suis aut aliis quibuscumque in clitione L~sttan~ de 
gentibus a Rege conc-edendum, Frederati Belgre ~~pedtan~ 
tur, prohibeanturve a debitis exigendis, autnomtmh?s ren 
suo obnoxiis in jus vocandis; at vero debiti exactw~em 
et jus suum libere pérsequantur; neque fraudi sit credtto
ribus si principis patrocinium aut alterius cujuscumque pol
lentis authoritatem improrarit debito r, amplexusve stt, ~lu_s
qu!3 vel eorum )itteris, et ·salvi.s conductibus sese mument, 
quo debitum eludat, creditoremve trahat ac frustretur, quod 
ne fiat ab omni patrocínio debitor arceatur, excluda~ur. 
Sed .nec ~ona ulla_ a_d Fooderati Belgii incolas aut subdttos 
pertmentla, qure 1\h Lusitanre Nationis institoribus, pro
curat(}ribus aut res suas agentibus commiserint. vel alio
rum quorumvis exterorum in Lusitana ditione degenti~~ 
curre ac fidei crediderint, detineri manumve iis injici hct
tum aut permissum habeatur, intentate presertim lite_m, 
aut negotium inquisitione (quam vocat) Ecclesiastica, s1ve 
in Religionis, sive alia quacumque in causa id fiat, secl 
res ac bona ista omnia, si commendata sint iis, qui coram 
judice, et in foro Ecclesiastico illa ex causa forte come
nientur, aut inquisitionis dictre nomine accusabuntur in
terpellabuoturve, confestim integra et intacta dimittantur, 
usibusquc ·p_ossessoris restituant.ur, ut primum apparebit ac 
demonstrabitur ad Froderati Belrríi incolas subditosve res . o 
eas pertt.nere. 

AUT. XV. 

Ct~m~ue .~rrerogativa comme.rciorum omnis pla~e fu
tura s1t •nu~ths ac speratus ex pacc fructus omnino wtel:
vertendus, s1 Fooderati Bclgii incolre ac subditi, qui per d1-
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servaclor para este eífeilo. Assim os ditos vassallos das Pro
víncias Unidas, que vivem debaixo do dominio e imperio 
Portuguez, tanto no que toca a suas pessoas, como a seus 
domicílios, livros de contas, fazendas, e outras quaesquer 
cousas e bens a clles pertencentes, não serão menos livres 
c exemptos de prisões, cadeas e qualquer outra retenção e 
aggr11vo do que o ha sido até agora, ou pelo tempo em 
diante o poderá ser qualquer dos povos confederados com 
El-Uei de Portugal. Nem por decreto real e salvos-condu
ctos, ou outra sorte de patrocínio que ]~l-Rei de Portugal 
poder conceder a seus vassallos, ou outras quaesquer pes
soas, que mornrem em terras de seus senhorios, se poderá 
pôr impedimento aos ditos Hollanclezes, de poderem arreca
dar as suas dividas, e chamar em juizo aos seus devedores, 
antes poderão tnünr livremente do pagamento das ditas di
vidas, e do seu direito. Não ficarão tam pouco frustrados 
com damno seu os credores, se o devedor se alJ1'açar com 
o paLrocinio do Príncipe, ou implorar a autoridade de al
gum poderoso, e quizer acoutar-se para fugir da divida, e 
frustrar o credor; e para que isto não venha a succeder 
será o dito devedor exclui do de todo o favor e patrocínio; 
nem outrosim será licito e permittido embargar, ou lançar 
milo elos bens que pertencerem aos ditos vassallos das Pro
víncias Unidas, e que estiverem em poder de mercadores, 
procuradores, ou feitores seus Portuguezes, ou de quaes
quer outros estrangeiros, que viverem em as terras e do
mínios da: Coroa de Portugal, . principalmente se a Inquisi
ção intentar algum negocio, ou mover demarída por causa 
da Religião, ou por outra qualquer que seja; mas to<los 
estes bens e fazendas se estiverem em poder de pessoas que 
perante o Juiz c no foro Ecclesiastico por a1guma causa, 
ou por parte da Inquisição forem accusados, se largarão in
teiramente, e sem dilação, e se restituirão a seus donos, 
·logo que se verificar e constar que as sobreditas fazendas 
pertencem a vassallos das Províncias Unidas. 

ART. XV. 

E porque o esperado fructo da paz e os privilegias do 
comn'iercio viriam a ser de todo imiteis e prevertidos se os 
' 'assallos das Províncias Unidas, que negoc.iarem nas terras 

IGG·l 
Agosto 

6 



1G61 
Agoslo 

•U 

280 l\..ElKADO DO SE~liOR D. AFFO~SO \'1. 

tio nem Lusitanum ultro citroque commeabunt, aut ..... ne
gotialionis merciumre distrahendarum ergo illic morabun
tur ex occasione religionis inter Lusitanos ac se discr~pa~
tis ulla . molestia, ullove incomrnodo afficiantur, prov1debil 
huic rei Rex uc occurret, quo terra marique mutuum post 
bac utriusque gentis commercium illihalufU sartu~que a.~ 
lectum conservelur, curabitque, ne cui ex Frederat1 Belg.u 
incolis vel subditis cujuscumque tandem Christianre Reh
gionis, sortis ac comlitionis is sit, negotium hac de cau_sa 
illum nut molcstia exhibeatur, neve is ulli prrotere~ Cunre 
Tribunali, judiei, inquisilioni, si fiatur aut obnox1llS fiat, 
ncc ab ullo Hegio Ministro, Yel alio quocumque hac ex. re 
conveniatur ullo darnno assiciatur, siv~ ob .circurnlata. [or
lasse sccum Bíblia, Sacrreve Scriptura:J aut aliorurn h~ro
rum usum ac scctaLionem, sive quovis alio discrep.antts ~~ 
disscntientis Religionis nomine, quinimo Frerleratt Delg.11 

incolis subclitisque sub ditione Regis Lusitanire morantl~ 
bus, eorurn~ue farnilire liberum ac concessum esto, ta~ do~ L 

sure, quam in suis navibus Religioni ei, iisque sacns qm
bus scse addictos profilebuntur, pro arbítrio ac libitu ne
mine proursus interpellante, operaYis, locus iis denique op
portunus sepeliendis mort,ús et cornmodus assignetur, qu.~ 
libertate impetrala ne abutantur, ii~dem Frederati Belgu 
inco1is ac subrlitis erit cavendnm. 

AUT. XVJ. 

Si quandocumque contingat conlroversias oriri i.nter 
r1ictos Regem Regnumque, ac Frederati Belgii Ordmes, 
unde interrurnpendi inter utramque gentem comrnercii pe
riculum incumbat, · incolre, cives, indigenre tarn ex _hac, 
quam ex illa parte per utramque ditionem de sirnultatibus, 
ac controversiis enatis publice prretnoneantur; ac post com
municationem promulgatam bienne spatium utremque con
cedatur, quo roerei, navibus, bonis suis ac facultatibus tem
pestive consulant, easque in tutiorem locum transferant, 
nul!o interea aut impedimento iis objeCto aut exhibita m?
lcstJa, nullo etiam faculLatibus eorum ac bonis damno Jl
la.to; qu_~d si curn ex parte alterutra intra prrefinitu_m bien
nis spaLu lcmpus dchila ulla, illic Jocorum in qUJbus ne
gotialus erat exigenda restabunt, ea ligilimum in modum 
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d~ Coroa de Portugal, por causa da clifferença da sua reli
güio á dos Portuguezes, recebessem alguma molestin, ou 
dcscommodo, El-Rpi terá mão e cuidado neste particular, 
para que o mutuo commercio de ambas as Nações d'aqui 
em diante se conserve por mar e por terra segura e invio
lavelmente, procura udo que a nenhum vassallo dos ditos 
.EE. de qualquer religião christU, qualidade e condição que 
seja, se lhe dê molestia, ou trabalh~ por esta causa, nem 
que esteja obrigado a apresentar-se perante algum Juiz, 
Tribunal e Inquisição, ou receba dumno por esta rasão de 
algum ministro de El-Rei, ou de outro qualquer que seja, 
por occasiâo de trazer comsigo a Bíblia, ou lêr a Escriptura 
Sagrada, e outros livt•os, seja por qualquer outro respeito 
de differente religião: antes aos vassa!los das ditas Provín
cias, que viverem nas terras do domínio de Portugal, e 
juntamente .;:ts pessoas de sua família se ·lhes permittirá o 
livre e voluntario uso das ceremonias e religião que pro
fessarem, assim em suas casas, como em ·seus navios. Fi
nalmenLe se I11es dará e assignalarú um Jogar commodo 
para a sepultura dos defuntos, tendo-se porem particular 
cuidado e resguardo pelos ditos vassallos das Provincia·s 
Unidas de não usar mal da concedida liberdade. 

,\UT. XVI. 

Se em nlgum tempo nascerem controyersias ou desaYen
ças entre El-Rei e Reino de Portugal e os EE. das Pro.:. 
vincias Unidas, por onde ,se poss~ temer a irrupção do com
mercio entre ambas as Nações: os vassallos de uma e outra 
parte serão publicamente avisados das controversias e dls
cordias, que bouYerem succedido, e depois de publicado o 
tal aviso, se lhes concederá reciprocamente o espaço de dous 
armos, para que com tempo olhem por suas fazendas, bens 
e navios, e os ponham em Jogar seguro, sem entretanto re
ceber 'ü:npedimemo, e molestia, ou damno algum em os 
ditos seus bens e fazendas. Que se de algum vassallo de 
úma, e outra parte dentro do termo dos sobreditos dous 
a unos fhe ficarem algumé,ls dividas por arrecadar nos Joga
res e terras onde tiver negociado, lhe será licito e conce-
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H61 exigi .jure quoque ac legibus ad· ea repetenda, agi fas es'~ 
A~os to ] d 

6 nec 1s per ambages aut circuitus a judice tr&hatur, se ts 
omni cura efl'ectum det, .ut ante prrescriptum tempus ela
psum creditares quod debebitur, consequantur. 

ART. XYII. 

Si porro pactis hisce ac mutua necessitudine, qure per 
pacta sancitur, durantibus, contingat, fcederis hujus ,rar
tem quantamcumque ab alterutrius gentis .subdito ahquo 
terrarum ullibi aut locorum violari, aut in pactorum .con
ventorum authoritatem impingi, societas ac necessitudo UJter 
utramqu~ gentem hoc sancita. fce.dere nequaqu~m eam o.b 
causam mterrumpatur, sed vtm mlegram ac VIgorem, 01'7 

hilominus illibatum conservet, obtineatque pcena ~c mu!
cta illis solummodo irrogata, qui in Ieges fcedeTJS ~eh~ 
quisse convincentur; 1is vero, quos damno contumel.wve 
adSectos esse oonstabit omnino satisfiat, erit autem satlsf~
ciendum intra annum ah instituta actione tempns, si qu~s 
in Europa aut in Gaditano Freto, per Americre etiam Afr~
creve littus et traetum, aut alibi Iocorum terra, marive, ets 
Boore Spei promontorium Fcedus ulla ex parte hoc teme
raverit violaveritve, aut vero qui ultra ja.m dictum promon
torium locorum uhicumque in pacta hac pecasse depreben
detur is satisfactione tenebitui· ante exactam decimum octa
vum mensem ah implorata per actorem ope judieis; ~ ut. si 
rcus violati frederis in jus vocatus foro se non stitent JU
dicumque subterfugerit; nec intru prrescriptum tempus ~a
tisfacerit, hostis· utriusque partis judicetur, honaque ejus 
ac facultates flagiatre ac debitre satisfactioni impen.de?da 
publicentHr, in potestatem quoque partis allerutrius 1s. tpse 
-si venerit, pcenasque atroci.tas injuriro ac delicti magmtudo 
mereri videbuntur, persolvat. 

ART. XVUI. 

Si quam controversiam aut etiam inspectores m~rcium 
vel Regii Ministri Mercatorihus institoribus, naucle~t.s Del
gis de annonro aut cujuscumque mercis, qure in dJtJOnem 
Lusitanam subvehentur, pretio movehunt, lis illa per gen
tis Lusitanro arhitros partim per illius loci 1\fa~istr~tum, 
partim per Consulem Nationis Belgicro (idque pan uLnnque 
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di do cobra-las l)or via legitima de justiça e de direito; nem 
o Juiz da causa as dilatará com rodeos e circuitos; antes 
procurará com effeilo que os credores consigam e cobrem 
as suas dividas .primeiro que passe o tempo assignalado. 

ART. XVII. 

Porem se durante este Tratado e reciproca amisade 
por ellc contrahida, succcder que alguma pessoa de uma 
ou outra Naçüo em qualquer ·Jogar crue seja, venha a que
brar parte deste pacto, ou offender a autoridade de111'l, a 
alliança c amisade celebrada entre ambas as Nações por esta 
confederação, não padecerá interrupção alguma, mas con
servará sua inteira força e vigor.inviolavel, dando-se sómente 
pena e castigo a quem fôr convencido de haver clelinquido 
contra as leis desta convenção, e satisfazendo-se pontual
mente a quem tiver recebido o damno: entendendo-se que 
se haverá de dar esta satisfação dentro de um anuo depois 
da acção intentada, se alguem tiver quebrantado, e vjolado 
este Tratado em Europa, Estreito de Gihraltar, costas e 
terras de Africa e America, ou em outros logarcs por mar 
e por terra, áquem do Cabo ele Boa Esperança. Porem quem 
tiver delinquido contra esta convenção alem do sobredito 
Cabo em qualquer parte, que sejn, será obrigndo a dar sa
tisfação antes de 18 mezes, depois ele haver o Autor reque
rido sua justiça; e se o R co depois ele citado se não quizer 
apresentar em juizo, ou fugir delle, não satisfazendo dentro 
do tempo acima declarado, será o dito Reo julgado e tido 
por inimigo de ambas as partes, e publicados seus bens e 
fazendas para satisfação do aggravado, e caindo nas mãos 
de uma, ou outra das partes, será castigado conforme me
recerem a grandeza da injuria, e a atrocidade do delicto. 

AR'f. XVIII. 

Se os ministros de El-Rei, e Officiaes deputados para 
a visita das mercadorias tiverem alguma controversia e des
avença com os mercadores, ou mestres elos navios Hollan
clezes tocante ao preço e avaliação elo trigo, mantimentos, 
e outras quaesquer fazendas que se levarem ás terras da 
Coroa c clominio de Portugn.l, decidir-se-ha esta contenda 
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jure) cligentlos, dccidntur, sic ut arb!tri illi eiTeclum om
nino ' dent nc quid dctrimcnti pro lacta iu Jongum disce
plationc, pnsscssor cjus mcrcis cnpint aul patiatur. 

AllT. XIX. 

Lici(nm de nclcris gculi uLrique CSlO iu rmdcralm di
tiouis portus quoscumquc cum na\'ibus tam bellicis, quam 
oncrariis appcllarc, illic ctiam morari, ac pari cum liber
tHLc iucte disccdcre, sive per proccllns ac tcmpcstotcm illnc 
compulsi sint, sivc navibus rcficieml1s victusquc ac commea
tus parandi causa in portum cum se contulcrint ita tamen 
ue illuc plures SI'X navibus bcllicis simul, in portibus vero 
minoribus cl ubi fortalita ad sui dcfcnsionem extructa non 
reperiuntur non plures tribus nisi urgente neccssitnte se 
rccipiant, neve plus tempori · illic insumant, quam quod 
jam diclre refcctioni, aut parando cornmcatu sit saLis; nc 
qua forte causa hinc nnscatur intcrrumpendo aliarurn g'n
timn non minus eidem ditioní foodcrat<mnn conunerc.io. 
Quod si forle, major novium be1licarum numcrus ad eun
<lcm simul appcHat, eo intrarc hisce navihns ncquaquam fas 
csto, haud impctrato ântea pcrmissu alJ iis quorum o nutu 
a c impcrio porlus ille pcndebi t, nisi 'i fortussc tcmpeslatis 
aul alia nccessitale invitos impcllentc huc angusliarum con
stringantur ad eritandum inslantis naufragii periclllum, quo 
casu interveniente causam adYentus sni pra-feclo illius pur
tus aut supremo 1\fngistratui confcslirn judicandnm curent, 
ncc moram illic diuturni.orem trahant quam qm:c a portus 
illius prrefccto aut jam dicto supremo l\lagistratu fueril con
ccssa, nihilquc inlerea tcmporis, rnolianlur aut machinen
tur, quod illi clitioni ulla x parte TIUCÍtururn sil aut in dc
lrimentum cedat. 

ART. XX. 

Ucx Rcgnumq•1c Lusitnnim nc Foodcrati Bclgii Ordinc~ , 
naves, merccs nc bona partis nllerulrius si ab hoslc, a pl
ratis, aut ah alio q11ovis Íl\lercepta, inquc porlum aul lo
cum quen cunqu' ulriusvis ditionis snhvccta ntquc ~nbdu-
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por arbit~os e lomados Porturru<'zcs, cuja eleiçJo se fará 
pelo Mngi trado <lo tal Jogar, c pelo Consul da Nnção Hol
landcza com poderes irruacs, de modo que os ditos louvados 
p~·ocur<'m com toda a cfficacia possiye[, que os dono das 
chtas fazendas não recebam, nem padeçam detrimento por 
largns e dilatadas altcrcaçõe . 

Alll'. XIX. 

Poderão os nlssallos de um outro domínio lomar 
quae quer porlos das l<>rra confederadas, assim com navios 
de guerra, como mcrcunlís, fazer demora nos ditos porlo • 
c ahir dcllE.'s com toda a !ih rdadE.', sE.'ja que hajam entrado 
obrigados de tormenta, ·cja em ordem a comprar manti
mentos, on para concertarem os n::n-ios, com tauto que ni.io 
pa em de · •is naus de rruerra juntas; c nos portos meno
res, que e acham s m fortalezas, que os defendam, não pa -
em de tres, ah·o em caso de urgente neccs idade, nem po

rleruo rstnr no ditos portos mais tempo do qu for preciso 
pura o concerto dos ditos nario , ou compra d mantimen
tos, por não dar occn ião a e interromper o commcrcio c 
negocio de ou Iras Nações não menos confederadas com o 
eu Estado. Que se ncn o maior numero de na"ios de ucrra 

chcrrar a um mesmo porto, não poderão a ditas naus por 
aiO'um modo entrar nellc, sem primeiro ter alcançado licença 
da pe soa, ou pessoas a cujo cargo esli\·er o dito porto, all'o 
e con tranrridas e violcnt<.~das da tormenta, ou outra ne

cessidade grande, bu. carem abrirro para evitar o naufrarrio. 
Nc le ca o mandarão Logo avisar ao Governador, ou supre
mo l\Iarri trado do tal porto, dando-lhe relação da causa da 
ua hcrrada, nem se poderão detêr nes a paraucm mais 

tempo do que lhe for concedido pelo dito Goreruador, ou 
supremo .Mugistracl do tal ponto, não comml•llendo enlre
tnnto, IH'mmachinando cousa qu pos a ser em damno, ou 
detrimento elo tnl Jogar. 

ART. XX. 

El-Rei c llrino de l)ortugal c o FE. das Pro\·incias 
Unidas não permiltiriio qu se alienem os na\ ios, fazenda.; 
(' bens de uma, ou outra Nnçao, qn se hoU\·erem tomado 
prlos inimigos, pirata , on outros, c lel'ndo n st•us portos, 
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cta sint, nequaquam ex abalienari patiantur, sed aut ipsis 
ca possessoribus aut res possessorum agentibus restituant, 
dummodo il\i navibus nondum exoneratis, nec adhuc dis
tractis me:t;.cibus, ad sese res eas pertinere sint professi, aut 
profitendum curent et ante exactum tertium ab interceptis 
navi])us mensem si in Europa casus evenerit, in creteris au
tem mundi partibus ante annum elapsum jus in eas sibí esse 
certis argumentis ac testimoniis productis doceant evinca~t 
impensas servandis custodiendisque navib\JS merci ac bonts 
creteris factas refundant ipsi possessores. 

AllT. XXI. 

Frederati Belgre per Lusítanam ditionem negotiantes 
aut .in port"us Lusitanos appellantes, nullo omnino vecti&al 
aut portorium pro bonis suis ac navibus persolvant, nihil
C{UC pendant, prreter id quod Regi Camen:eque Ulisillonen
si, atmo millesimo sexceotesimo quinquagesimo tertio per
solvi jus fuit: oneri'bus si qure postea introducta sint aut 
adhuc introduci possent nullatenus teoeantur. 

AUT. XXII. 

Tributum nullum a l<'rederatis Belgis in usum aut emo
lumcntum sacelli Sancti Georgii per Lusitanos exigatur nulla 
obirc munia, nullum armorum genus aut ipsi induere aut 
aliis suppeditare jubeantm' cogantur. 

ART. XXIII. 

:Mercatores ex utàtque gen\e, eorumve iustitores, mi
nistri familiares ac dome-stici, naucleri, nautre et navales 
soei i per ditionem Regis ac Ordinum perque portus eorum, 
ac litlora tuto et libere ultro citroque commeent, ~rereant 
ac versentur: redes domosque, qure aut ipsi habebant, aut 
reconde.ndre promendreque merci utiles ac necessarias, _do
mínio possidere iis permittatur, gladíis acingi, arma cuJus
cumque generis, prout mos gentis fert circumferre, quibus 
se ac rem suam tueantm ne sit f!'audi, aut vetitum babea
tur ~ 
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e outro · quae quer Joo-arcs sujeitos ã juri dição de uma, ou 
outra das dita ações: antes o mnodarJo re tituir ao do
nos, ou seu procuradores r feitore , como declarem, ou 
façam declarar serem elles o verdadeiros dono das dita 
fazendas, primeiro que os na\ ios se descarreguem, e ella!l 
se vendam; e que antes de pas ado o termo de tres mezes 
depoi da tomada das nau , se acaso houver accontecido 
em Europa, Yerifiquem e provem com documentos e teste
munha , o direito que ante tinham nelb•s: o os ·obreditos 
dono parrarão a: despeza • c uasto. que se fizerem em guar
dar cort~enar a ditas embarcaçõe. , bens e t;uenda:. 

,\ RT. XXI. 

. 9 Ilollaudezes que rommerciarem pelas terras e do
~rnros da Coroa de Portu,.al, ou entrarem no portos do 
drto Reino não pa!!arào direito algum por eu rretes, nem 
por eus na,·io. , nem outro qualquer tributo, mais que o 
que se pa"ou n. EI-Rei e ó Camara de Lisboa o anno d 
1653, nem eriio ujeitos u impo içõe", que desde entiio 
se p~dem haver introduzido, ou d'aqui em diante se pode
rem mtroduzir. 

ART. XXJI. 

Não poderão os Porturueze. rxigir tributo dos Yas. al
lo da Pro,·incias Unida em uso e emolumento da Ca
peJin de S. Jorge, nem obri,.a.-los a alrruos encargos, como 
de tomarem arma pes. oalmente, ou contribuirem com cl
las para outras pessoas. 

ART. XXIII. 
O mercadore de ambas a Nações, seus feitores, crea

~0 e dome tico", mestre de na,·ios e marinheiros poderio 
1n·remente andar por toda as lerrns, costas e portos, que 
f~re~ ujeitos a EI-Rci de Portugal. e aos~- da Pro
'"'"Cta Unidas, morar na ditas partes, e po surr casas em 
que YiYam, e outras que lhes forem necessal!ias para scau
rança de suas f~tzendas, nem lhes será prohíbido, ou dnm-
0,0 o o trazer . poda , ou outras quaesquer armas, segundo 
for o (:ostume da Nação para defen!la de uns pes oa e fa
zenda . . 
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ART. XXJY. . 
Bona qu:rlibel nr mcrces, , i, c ad dictos Rerrem Ordwes

quc spectalnml si~c nd utri1m i populum, si navibus aller
utri parti inimicis hoslibusquc rcdita>, ac in iis drprehensre 
fuerint, non minus quarn rum's ips<e in pncdnm cedanl, ac 
fisco occnpantium addicantur. 1\lcrces v •rà ac re. qurecu~
que nJ partis utriuslilwt hostem perlincrlt 'S, Rc".i ÜI:di
numque jam dictorum nul nlriu cumquc populi na~ tbus rm
posilír, in cus fisco nil juris e~lo, udeoqtlC ncc dctiilcanlur, 
uc posscssoribus inlC'rYcrlnnlur. 

ART. XXV. . 

Denique, cum Bclgarum l"~dcrntorum nonnuUi ' ~rrc 
a. parte Socictatis lndiarum Occidentalium, sin~ alio etram 
nomine, lam p r Brasiliarn, qunm per Lusilaniam ipsam, 
Ca:!tcramquc dicti Regis ditioncm boua immobilia tum ~c
hita, quoque non pauca ctiam nun reslenl ac super~wt 
reliquu, {icrique cliam possit ut a uuditis pr;dati t.u ~ta~ 
nire Regis in Brasília habilantibu. , Yel qui ibidem hnl~t:a
cula sua hahuer par ac\io supersil in lituemla per dltt~~ 
nem ct in populum Fmderulorum Belgarnm: Cornent 
utrinque ac conscnsum est, uli bona ímmobilia, fundi prre
scrtim demum, molm saccaro parando inscn icnl s po~scs~ 

'b . . . . . r ·LOnl sort us prrstmrs restttuonlur, scd rt a twnes quro r ~ .. 
exi"end~, uli n debitoribu quam primum e:\pungantu•' 
el quoniam prredictus Uegis Lnsitanire Legatus instrucltrt~' 
scse mandato suffi icnti profes us esl, amicabili coii1P 051~ 
lionc finem facicndi aclionibus tam realibus, quam pcr~o-
nalibus, qure Fmderatorum Del"arum populo x e~. captiC 

'd . . 'b d' ,. ltS quo-compctere possent, 1 ctrco ut m as1 us pnl' te IS, . 1 
rum intercst nbsque ulla amba" et moleslia, ver requrpo.-
1 · fi d · a· t 1~ 'ois Lnsiens sat1s at, a> em aclJOnes omnes pra> te o "'cc 
tanim Lcgalo inlra trimestr • spnlium communicentur, r~~ 
dncln in ser i plis confeslo im enlario, um declaration? on: 
ginis ct documentomm auibus illtc octionrs probart P?

5 

· -, .. ·uJ11 III
lllt, uc porro vrl per pnclu sintrularia cum rr quot ra"" 

lerest, el pacto crenernli iulcr prrofalum Regem cl P 
dielos Fmderati B~hi Ordiucs per solutionem summ~ I'~ 

• • · r:-. • [' •trO(IO \C 
ru i'Itlfla' pc111Lus e lln~mmtur. At st pneltc\a ncc-
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ART. XXIY. 

Todos o bens e fazenda assim de EI-Rei de Portug-al, 
e dos EE. Unidos, como dos povo. de ambas as Nações, 
que achar m em navio inimio-os de uma, ou outra dns 
partes, serão de boa pre a e confi cados não meno que os 
mesmos navios; mas no hen e mercadoria que pertence
r m aos inimigo de uma, ou outra partr emharc.ada em 
navios d El-R i, ou dos Estados sobreditos, e seus ,·assai
los não tem o Fi.co direito al~um; a. im que nf10 se po
derão embaro-ar, nl'm. rlrsviar em damno P prejuízo rlr sew 
dono . . 

·xv. 
Finalmente, como ha al()'un. Holl;mdeze , a quem, ou 

por part da Companhia da India Occid ntal, ou em outro 
nome, a sim nas terra elo Bra il, como de Portuaa] e ou
tras sujeitas ao dito Ueino, ficam ainda bens de raiz, e não 
poucas diYida,; c tambem pode ser que alauns "assallos dr 
El-Rei de Portugal, moradore no Bra il, ou qu lá tiYe
r m lido eus domicilio , tenham acção que intentar em os 
domínios, e contra os va. allos da Províncias Unida : De 
commum consentim nto os hcns de raiz, particularmente a~ 
ca a e eno-enho , que erv m para a fabrica do a . ucares 

hay rão d re tituir a eu primeiros donos po suido
r s; e a acçoe demanda qu e intentar m, se haverão 
lo~o d averiguar por part do devedore . E porqu o Em
bat ·ador de EI-Uei de Porturral dis que tinha uma or
dem sufficiente para ompór amiga,elmente toda e quaes
qu~r acções pretcn ões, que por e ta via p de em com
petJr ao 'a allos da Província nida ; portanto para 
que no sobreditos casos e dê em mole, tia e dilação uma 
cquival nt sati fa ão á partes int re adas. e ha~·erão d 
r.ommunicar por e ('rÍplo toda e ta. acçõ s ao dito Embai
xador no termo d dou mezes, fazendo- e im ntario com 
drclaraçiio dn orirrcm e prin ipio c do documentos, por 
onde as dita preter1cõe. e acçõ se possam pro ar, e ve
nham de todo a e. tinguir-se ou por contrato particula
re , que e fizerem com a parte intere sada , ou por um 
geral entre EI-Hei c os EE. por pa()'amento de uma somma 
pecuniarin. Porém ~e os sobreditos m•g-ocio , ou em toclr . 
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in totum, vcl pro parte intra sex mcnsim~ spotium hoc 
pacto compo1li nequeant. tamque controv~rs1re om~es ~rure 
super mquitatc rationibns ac taxatione a bo~um, bmc mdc 
moveri ac repollulare possint, IJcnitus p~rec•dantur ~c lol
lanlur, tres utrinque Commissarii constlt~entur, .q.m post 
cxoctum octodecim mensium spatium, ut 111 Brosüw com
lnorantes ejus rei c.crtiores fieri et tempestivo prren~onere 
possint, Ulisiponro in unum convocandi ac c~ny~ntun su~~· 
instructi poteslate ac autoritate, qure pecuhant r nun 11s 
hoc ipso diplomate dcfertur, admittenti el sub e~amen ~~
candi, inlentatam quamcumque actionem sup?r •mmoblli
hus bonis ac debitis, tum in jus etinm ciland1 reos U(her
samquc actoribus partem, nt obloquantur aut causa~ u~~l 
luantm, si possint; defertur prreter a iisdem commJssams 
nuctorilas qua auditis contraclictoribus, aut iis uon comp~-

1 

rentibus ndversus contumaces dccernant. ju tâ jura et reqm
tulcm, nnlla judicii forensis adhibita solemnitnte, atquc 
omni ambuge litis protrahendm vrorsus amola, jus de plauo 
dicant, cnrabunt qnoque prrefntns Rcx ac Ordines ut re 
ipsa prrestanlur, nt quro effectum omni ex parte habeRt, 
quidquid per utriusquc parte commissario~ dec.ernetur ac 
pronunciabitur. Tum ut judicio casurus, causam lenenti 
adversario confestim solidc atque ex asse satisfaciat, dccrrln 
ac sententias commissariorum per ministro suos plenm r ,·c
cutioni ilico et sinc mora mandabunlur: Si quid 'cro ad 
summam satisfactionis desiderabitnr, Re ip. e atque Ordi
nes spondelmnl, oL fidem suam interpommt, id mnnc suo 
ex. rere, suisque impensis sarciendum ac supplendum fors, 
si liquebit executionem negleclam aul e. tra consuetmn ri 
rcceptum ordinem dilatam stetisse, quo minus decreta Com
missariorum effectum sortita sint. Si vero pari utriumque 
concurrente judicium discrepantia ac dissensu suffragionun 
fiat, ut actioni inlenlalre finis imponi a commi sarii~ non 
possit,. tum ut iidem aut concordibus 'otis, aut per majora 
~uper arbitrium eligant, his ''ero etiam eo casu inter sc~e 
lln dissenticntihus, ul eadcm super arbitri electio aut pan-:
bus votis; aut per majora suffrogiR absohi nequeal, ~l1 
dlscrepantia inter illos sorle dirimatur; utque post el cho
nem super arbilri, aut hoc aul11lo modo factam, rcs per 
undem unicum prredictis commissariis resumat.ur, ct Yel 
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ou em parte se não poderem por este meio compôr no ter
mo de seis mezes, então para que se cortem, e tirem total
mente as controver ia , que poderiam mover-se e nascer 
outra 'ez entre a partes obre a equidade, conta e Laixa 
das ditas a çõe , se con tituirão e e tabelecerão tres Com
missarios de uma e outra parte, os quaes passado o termo 
de 18 meze , para neste tempo se poder avisar aos que 
morar m no Bra il, e comrocarão e juntarão ua cidade de 
Lisboa, e terão poder c autoridade qual a"ora pela pre
sentes lhes é especialmente outorgada, para admittir e exa
minar qualquer acção instituída tocante aos bens de raiz e 
diYida ; e outrosim para chamar a juizo aos H.eos que deem 
sua ontraditas, defendam ua causa, se poderem. Tam
bem concede autoridade ao dito Commissario , para 
que ouvidas as contraditas, ou não se apresentando os Reos, 
possam scnlencear os contumazes segundo o direito c a 
razão, em outra forma e oi mnidade de juizo, tirando-se 
toda as dilações, que podem hayer nas ditas cau a . El
Rei de Portu,.al e os EE. Unidos terão cuidado e proclU'a
rão, que as causas, que forem julgadas e scntenceadas pelos 
Commis arios de uma c outra parte, tenham seu inteiro e 
lotai effeito. E assim para que a parle condemnada ali -
faça breve inteiramente as s ntençns do dito Commi -
snrios, se haveríio de dar á execução com toda a delligen
eia pelos seus mini tros. Que se fnllar alguma cousa para 
a inteira c plenaria sati fação, El-Rei e os sobreditos ~s
tudo prometterão e empenharão sua fé, como em effetto 
promettem e empenham de uppri-lo e pa"a-lo á custa da 
sua fazenda, constando que por se ter feito }JOUCO easo da 
c :ecução, ou por haver- e dilatado contra a ordem. sobre
d.tta co tumada, as sentenças do dito Cornmis ar10s não 
ltYcram seu rffeito. Por m se ucceder que concorrendo 
entre os juizes de uma c outru parte igual numero _d~ pa
receres diffcrentcs, os Commissarios não po som deCJdtr a, 
cau as e acçoes intentadas, enlllo elles mesmos, ou de com
muro consentimento, ou pela maior parte dos votos elc"e
rã~ um uper-arbitro; e uccedendo ainda ne te caso que 
haJa entre elles differençn no parecere,, de modo que a 
eleição do uper-~trbiLro, ou por igualdade, ou por maior 
numero de votos se não possa fazer, esta differença se ter-.. 
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1661 per amicabilem cornpositionrm vcl d.ecisionc prr mll.Jora 
Aggsto vota terminctur. 

AHT. XXVl. 

Conventum porra ac utrunque eonseusum est .ut Pax 
hroc et lrausactio, omniaquc et singnla hiscc tahuhs com
prebeusa, in optima legilimaquc forma lam a )lrmfat? ~u
silaniro Rege, quam a prrodiclis l'rederatarum Prov111Cl~
rum O•·dinibus Gcncralibu ·, per patentes ulriusque part1s 
litteras, sigillo ma~no munitas confirmentur ac ralihahean
lur, mutuaque ratihabilionis inslrumenta inlra trium men
sium spatium, ultro citroquc cxtradanlur, atquc ul hm lll
hulro posl elapsos alios tres menses, a traditis rl commuta
tis r11tihahitionum instrumcnlis, forma locoque solitis pro
IDI.llgenlur: lu quorum omnium fidcm et testimonium, nos 
extraordinarius Legalus prrodicti Regis Lusilnnite, ~l Com
missarii dictorum Frod ·nüi Bclgii Ordinum, ,,j el vigore 
lilterurum mandati ac poteslatis nobis a superioribus nos
lris datnrum, hoscc Articulos munibus propriis subsignavi
mus, ae sigi\lis nostris munivinms. Hagrn Comilum in Hol
landia, die sexta mensis Augusli anno millcsimo sexcente
. imo scxagesimo primo. 

(L. S.) Conde dr Miranda. 
(L S.) Fl. Cnnl. 
(L. S.) Johan dr Wit. 
(L. S.) Chrisl. Hodeuburgh. 
(L. S·) E. S. Vi:1n f.linstra. 
(L. S. ) B. J. 1\lnlert. 
(L. S.) J. Srhulcnburgh. • 
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~~narit por sortes; e depois da eleição du super-arbitro, 
lerta de um modo, ou de outro, se tornará a ventilar a 
ca~sa, e se terminará, ou por composição amigavel, ou pelo 
mator numero dos votos. 

All'f, XXVJ. 

Consentiram as partes entre si e convieram que esta 
Paz e Tratado, e quanto nelle se contem, assim por EI-Rei 
de Portugal, como pelos Estados das Proviocias Unidas com 
boa e legitima forma se confirme e ratifique por cartas pa
tentes de uma e outra parte, selladas com o sello maior de 
suas armas; e que reciprocamente se tirem instrumentos, 
ou carlas de ratificação no tempo de tres mezes; e passa
dos outros tres mezes depois de tirados os ditos instrumen
tos se publique esle tratado na forma e Jogares costumados. 

Em fé e testemunho de quanto acima está declarado, 
nos o Embaixador Extraordinario de El-Rei de Portugal, 
e os Commissarios dos Estados das Províncias Unidas dos 
Paizes Baixos em virtude da ordem e poderes de nossos 
Superiores á nos concedidos, temos assignado estes Artigos 
de nossas proprías mãos e lhe havemos posto os sellos de 
nossas armas; na Haya dos Condes em Hollanda aos 6 dias 
do mez de Agosto do anuo de 1661. 

(L. S.) Conde de Miranda. 
(L. S.) FI. Cant. 
(L. S.) Johan de Wit. 
(L S.) Cbrist. Rodenburgb. 
(L S.) E. S. van Glinstra. 
(L. S.) B. J. :MulerL 
(L. S.) J. Schulenburgh. 
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TIUTA[)O A.JrSTALIO ~~l'llt; O lllAJlQUEZ DE SAXDE, E O lllA

IlECHAL DE TUIIEI"~E PARA O CASAME~TO DE EL-REl O SE

'iROR DO lU . .\ FFOt'SO Yl 1 COiU ..\ SE~H01U Plll:\'CBZA A .c'i~A 

lSADEL JIE J. OJIENA, J.' JLHA no DVQUE DE ELBErF, AOS 

!tO DE .1..\NF.;JHO nE 1664. 

(no L. 0 3." UA S CAII l"A · !lO DJr O \IAIIQlEZ I'ARA ;;. ~ - E S~ U S MINISTUOS, SJ>,\00 EMDAI

\AIJOR A ~;1.-111\ 1 CIIIIIHIA'I i'SI.\10 I. UIZ ~IV , 'OS A N ~O~ llR 1663 ATR 1666 .) 

Ü K . m o Sr. l'raucisco de Mello de Torres, Marquez 
deSande Coude da Poule, dos Conselhos d'Estado, e guerra 
de S. M. de Portugal, e Seu Ernbax~dor Extraordinario a 
S. M. da Grão Bretanha, de hua parte ; e de outra o Muito 
Alto, c Poderoso Princepe Jdissire Henrique de la Tour 
a: Auuergne Visconde de Turena, :Maricbal General dos Exer
ClLos de S. M. Cbrislianissima; Coronel Gen.al de sua Ca
uallaria, c Gou.dr do Limosin, tendo pleno poder para eC
feito do prezenle Tratado, do qual poder o Original fica em 
~ão do dito s.or Princepe de Turena, e hua copja vay aqui 
Junta, c outra copia authentica fica em mão do dito Senhor 
Marquez Embax.dr, os quaes s.rcs lUarquez Ernbax.or, e 
Princepe de Turena, por justas, c muito vteis razões tem 
acordado de contratar, e r.elebrar o cazamento entre Sua 
dita lUag.dc Dom Affonso 6. 0 ReJ de Portugal, e a Sere
nissima Priuceza 1\ladamoiselle Anna Elizabetb de Lorena 
filha mais vt'Jba do l\luito Alto, e lUuito Poderozo Princepe 
Messirc Carlo de Lorena Duque d'Elbeuf par de França, 
Gouernador, c Tenente General por S. l\tde Christiaoissima, 
das Prouincias de Pieardia, Artois, Boulumois, Haynaut, e 
raiz reconquistado, e Gouernador particular do poslo, e 
praça de Montreuil; e de sua primeira mulher a lUuito Alta, 
e l\Juito Poderoza Priuceza Madama Elizahet de Launo,. 

1G6l 
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Pa)', c l\1ay da dita Seret 'ssima Princeza Anua Elizabet 
de Lorenn, em a forma declarada, em os seguintes Artirros. 

AllT. J, 

Primeiramente foi conuindo, e acordado, que o dito 
s.or 1\larqu z Embax.or, c o dito Sr. Princepc de Turcna 
se ajuntarão em dias do mez de deste pre
zentc anno de mil e seiscentos, e sescCllla, e quatro. COm 
todo o segredo o possiucl em stando ah) 
prcz ntes a tcst munhas ueccssarias, serruudo n dispoziç.ão 
do direito, e em prezença do Senhor 
o dito s.or 1\larquez Emba ·.or .·bibirá as ord~ e podere· , 
m virtude dos quaes foi constituid.o Proc.or d.o .mo Re) 

(lc Portugal Dom Affonso o 6.0
, seu Sr., para em seu nome 

receber por sua lerrílima Mulher a erenissima Princeza 1\la
darnoise\le Anna Elizabet de Loreua, a qual Princ za, em 
\'Írtude dos ditos poderes, elle receberá conform a. Cere
monia da Igreja Catholica, Apo lolica Romana prescrita~ 
uo Concilio de Tr nto; e lauto que este acto for celrhrado 
o dito s.or daró inslromenlo aulhrnlicos 
ao dito S.or 1\iarquez Emba"· .or, e á dita .ma Princcza, qur 
os firmarão de sua proprias .nàos, para ~i fação fé a todo 
tempo. 

AI\T. ll. 

Tanto que este neto for celebrado, I' dado: o· iustro
mentos a ambas as \)arte I o dito s.or Marquez Emba. ,a r re
conhecerá a dita s.rnR l)rinc 7.1\ Anna Elizabct de Lorcna 
por Raynha de Porlugn I. 

ART. UI. 

Foi conuindo, e acordado entre o di lo '.or 1\larqucz Em
hax.ot', e Sr. Princepc de Tur na, que o tlol, da S. ma Prin:
ceza Anna Elizabel d' Lore11a s'rá ck r1ualro crn\o' md 
esC\nlos moeda d França, qu fazem hum milhão, ,, du
zentas mil Liuras lornezas, dr. 0 bom, ·de reconhec r; o 
qual milhão, c duzenta, mil Liura~ toru la sPrào b a das em 
espe ia a Lisb a na forma declarada em o se uinle arti«o . 

, llT. 1\. 

A. sahrr, qur o dito Sr . PrinC'l'JW r\c Turcnll ~r nhrio n 
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como procurador do Sr. Duque d'Elheul', a que o dito Sr. 
Duque d'Elbeul' fará que esteja pronta a soma de duzentos 
mil Escudos, moeda de França, que fazem seis centas mil 
liuras tornezas dr. 0 bom, e de receber, em o porto, aonde 
a dita s.m• Princeza se embarcará, para que vão em sua 
Companhia; a qual soma se entregará a Mons.r de Fre
mond logo, que a s.m• Prioceza chegar a Lisboa; e o dito 
lUon .r de Fremond entrecrará a mesma soma de seis cen
tas mil Liura tornezas em dinheiro bom, e de receber na 
forma obredita, aos Ministros que serão deputados por S. 
1\J.de ElRey de Portugal, para a receberem; e para as ou
tras eis centas mil Liuras tornezas, que faltão para inteiro 
comprim.to do dito dote de hum milhão, e duzentas mil 
liuras tornezas, se obrio-ará o dito Mons.r de Fremond, por 
hum E crito, que elle dará firmado de sua mão, em o mes
mo dia, que em Li boa lhe será entregue a rateficação deste 
Tralado, a paiTar por todo o mez de Jau.ro de mil seis cen
to , e sessenta, e sinco, ao ditos Ministros de S. 1\'J.de El
Re r de Portugal, trezentas mil Liuras tornezas; do mez de 
Março do mesmo anno, as outras trezentas mil Liuras tor
n~zas; de maneira que por todo o dito mez de Março mil 
se1s centos, e sessenta i nco todo o dito dote será intei
ram. te pago, e contado em especia da houdade, e qualidade 
sobredita, por o dito 1\Ioos.r de Fremond, e os ditos Minis
tros de S. M. de de Portuo-aJ Ibe darão toda as quitaçõe , 
c recibos necessarios. 

ART. V. 

E como S. M. do ElRey de Portugal dezeja sumam. e mos
t~ar a todo o Mondo a erra ode estima que laz das altas qua
hd.e , e virtudes da s.m• Prioceza Anna Elizabet de Lore
na, Sua dita Mag.de declara, que despois do falecim. 10 da 
S.ma RaJnha de Portucral sua l'Hay, a dita s.ma Princeza 
A.nna Elizabet de Lorena terá a posse da Cidade de Faro, 
Cmtra, e outra Villas, Igrejas, Alcaidarias mores, jurisdi
ções, e terras, que a dita S. m• Raynha May locrra ao pre
zente, para que a dita s.m• Prinoeza Anna Elizab t de Lo
rena as possua durante sua vida, os quaes Estados valem 
por anno outenla a crm mil Cruzados. 

1Gni 
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ART. Yl . 

O Sercnis imo Rcy ele Portugal, estabelecerá a Caza da 
s.m• Ra)·nha sua mulher hum mez despois da sua cherrada 
a Li boa, assim, e da maneira que a t ue a .m• Raynha 
May, que hoj ' 'iue, com o me m numero de criado , e 
'Om hua igual marrnificcncia. 

ART. Vil. 
Tanto, qu a dita S.m• Princcza cheoar a Li .• rrozará 

de todos o Pririlerrios, de que as Ra nha ' de Porturrn.l rro
zarão sempre, as im em Alfanderras, omo mas Conqmstas. 

ART. \'lU. 

Em cazo, que a dita ."'" Princez.a vença em dia ao 
dito S.mo ReT de Portugal, ou tenha filhos, ou não~ Jocrrará 
Pm sua vida o ditos Estndos da. RaJnha d Porturro.l, a 
fim que a dita Serenis ima Princeza os po ua d nlro do 
mesmo Re •no, assim, da maneira qu ao prezente os 
possue a s.ma Raynba "Ma). 

J\IlT. X. ( i ) 
E socedendo que em o cazo de que ralla o urtirro nono, 

a dita .'"" Princeza não qu ira viuer m Porturral, ou te
nha filhos, ou não, e lhe clarão vinte mil Cruzados m cada 
hum anno, para os ter em qualquer parte m que a si tir. 

ART. XI. 

Em cazo, que não haia filho do matrimouio do S.m• 
H.ey de Portugal, e da S.'"• Princeza Anna Elizab t d Lo
rena, e ~ue ella vença em dias ao dito s.mo R y e quiz r 
sair do Reyno de Portugal. Sua dita Ma~.d e obri"a a 
lhe fazer a terça parte do seu dotte, que fa a soma d 
quatro centas mil Liura lornezas, para qu a pos a leuar 
consigo, aonde m lhor 1b par cer; com tanto, qu a dita 
S.ma Princeza demita de s absolutam.te, renuncie todo 
o direito, e posse, c rendas dos ditos E tados da Ra. nhas 
de Portugal se ja stiurr em po se de11 s; n te cazo, 
alem da dita soma das quatro centa mil Lit~ras toro zas, 

( I) A llllmcrn<;ão do> :nl!~,,~ cHIÍI crrRtiH rlt• .. t.-o \rlil{t' VIU por tlllllll '. 
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se lhe pagará em cada hum anno a soma de Yintc mil Cru
zados, como fica declarado no decimo Artigo. 

ART. Xll . 

. Em consideração de t.ão grandes vantages, que são as 
n;taJs considerauei.s, que jamais se virão em semelhantes oca
ZJões, o dito S. o r Princepe de Turena, como procurador do 
S.or Duque d'Elbeuf se obriga a fazer, que o dito s.or Du
q~e d'Elbeuf se obrigue a fazer ú sua custa os gastos da 
V! agem da dita S. ma Princeza Anna Elizahet de Lorena, e 
de todas as pessoas, que a acompanharem de Paris até o 
porto de Lix.•; isto se entende quanto as ditas pessoas, por
que a Armada, em que deue de ir a ditfl S. ma Princew, 
não pretende paga algua por esta sua viacrem. 

ART. XIlJ, 
Foi tmnhem conuiudo, e acordado que em a dita soma 

de hum milhão, e duzentas mi!Liuras tornezas, queMons. 1' de 
Fremond há de contar, c pagar em Lix.a, em virtude do 
prezente Tratado, não entrará o valor das Joyas da dit.a 
S. ma Princeza, nem de quaesquer outros mouens, de qual
quer. qualidade que seião, e que a dita s.ma Princeza leuarú 
eonsJ~O, as quaes serão aquelles, que o dito s.or Duque d'El
beuf julgar proprias, e conuenientes a bua lal Prinoeza; os 
quaes da mesma maneira ella dita S.m• Princeza, em cazo 
que vença em dias ao dito s.mo Rey podera leuar consigo, 
querendo sair do Reyno de Portugal. 

1\RT. XIV . 

. Finalmente o d. 0 s.or Duque d'Elbeuf promelc, e se 
obnga de obrar plos interesses do S.mo ReJ de Portugal, 
em Franç,a, e em toda a parte, como plos seus prop~·ios, 
procurando de lhe assistir em tudo o qu lhe for possmel, 
e a este fim S. M. de de Portugal terá junto a elle aquellas 
pessoa~, que parecer a Sua dita Mag.de; c o dit.o S.or D~
que d J~lbenf terá em Portugal aquellas que julgar ma1s 
conucnientes. 

ART. XY. 

E como o dito S.or Marquez Embax.or declara não ter 
ordem, ou poder d'_EIRe) de Portuglll, seu S.or, para a con-
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cluzão de te neg.", crít liurc ao clilo s.mo Rt>~ de ralcficar, 
c assinar, ou de não rale ficar, nem a sinar cst, Tratado, 
ficando em sua yonlade, c poder, o fazer destas duas cou
z~s a que quizer, (1) m q da parte do dito s.or D?que 
d Elbeuf, ou de qualquer outra pe soa, e pos a por 'm d 
direito, ou por qualquer outra pr tender de Sua d.n 1\Jacr.de 
de Portugal couza nlcrua contra o que rc oluer: }>orem se 
Sua díla l\1ag.dc quizer rateficar c assinar o dito Tralad. 
por todo o mez de :M.;1rçu dest prrzentc anno. s!:'rú obn
gado ao rateficar, c as ínnr mondando dar !ma rateficação 
a 1\Ions.r de Fremond, nssistrnle em Li.- .n, o qual dará hum 
escrito firmado cl.e sua mão, de a hnucr recebido, c outro 
ralcficação do mesmo lhcor 8 mandará em direitura a "Fran
ça, aonde fica o dito S.or Embax.or; afim que stc Tratado 
seia r ciproco o dito .or Princepc de Turcna e obriga lam
h m n dar ao düo s.or l\larquez Emb<r,.or, dwtro do sobre
dito tempo declarado neste artigo dous Tratados do mesmo 
theor ratcficados, c assinado~ pio Duque d'Eibcur, em fim 
qne o dito s.or l\1nrquez Embn-x..or pos::1a mandar hum n Por-

I) El-Ret o Senlwr Dom A ITonso '' nem aprrovon nem ratilir.ou si•• 
'l'ratadu, celebrando-se posteriormente. (como em seu lo!rar se 1·erál em lt-l
dc Fevereiro de 1666, o Tratado do C;osamento tl'aqueií.e Ionarca com 11 

Dnquc?.a de emours c de mnale. 
Em Carla dirigida pelo l\Iarquez deSande ao Ic mo Au,ruslo Senhor, 

datada de Pnds em !i!O de June1ro de 1664, (di•t m que e njuslou o Tr.~
Lado que aqui damos) dizia cl\e qut:: este Tratado não dliTerla do outro, 
que havia ajustado com o i\Iarechnl de Turenne mais do qu na8nbstilni
ç1i.o <las palavras=« Mademoisellc de Nemours, = por=" )la.d •moi> lle 

nua Isabel de Lorcna" =0 Tratado alludido não o tivemos á vi~la, nrm 
se Cllcontra nos Ms~. existentes da Casn dos Sr.• Condes da Ponte; mns 
d'n9ui se deprebende (como a todos é sabido) qu enlabolada, em pri
me~ro Ioga r, " negociação para o ca~amc1tlo rlo nos, o M:CliHtrc.a com Made
molsclle de cmours, nilo se pode logo concluir por motivos as•l•s conlll~
cidos_, seguindo-se o njusle, de certo modo forçoso, pnra o da se!(undn, e 
lermlll111Hlo pl'lo rla primeira, como ncima fica <li lo. 
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tugal, e ficar com outro. Feito em o Palacio do dito S. or 
Priucepe de Turena aos vinte dias do mez de Janeiro de 
mil seis centos, sessenta, e quatro. (I) 

tlJ O motivo de não ler o i\furecbal de Turenne assignado este Tra
tado, antes de ser expedido para Lisboa, deprehende-se da seguinte deda
mçao que clle fez na occn ião de nj u lar o mesmo: 

"Encore que Je sois connnu avec 1\[ons. l'Ambassadenr de ~igne les 
«nrtic les em'oyés, J'ny trouuJ qn' il e toit plus expedieut que J 'assmas. e 
''com me .Te fuis par c!!l e cri t, que des qu'ilaura Je pouuoir de traittée 
"l'aiTu ire tele Lres cu la façon qu'elle est conlenüe, Il peu monstre mou 
«scin qnP .Te luy dónc pre enlemenl pour asseurer que le mariage e .... , 

Turenn l.' . 
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AUTO DA El'iTl\EGA E POSSE DA ll.HA DE BOl\IDAI~I, FEITO 

EiU lB llE FEVEREIRO DE 1665, NA CO?iFOlll\JIDADE DO 

Al\TlGO XI DO TRATADO DE ~3 DE JUNHO DE 1661, ENTHE 

1\S COROAS DE POJ\TUGAL E DA GRA!U-BRETA~IJ.\. 

( ' F.OOCII. ÇÕll DO GON Dil n~ HnOUCA. T. 11 1 P. IV, rAG . 163.) 

ENTRKG.\ QUE SK t' EZ AO~ lt\"GJ.IlZES, D.l 11.11,\ DE BO~IB.llill. 

Em nome de Deos Amen. Saibão quantos ste publico 
Ínstromcnto rle posse, e entrega do port , e Ilha de Bom
baim 'irem como no anno do nascimento de nosso S.or J -
sus Clnislo de J 66õ aos 18 dias do mez de FeY reiro do 
d.0 anno, c sendo ahi no d. 0 porto, e Uha de Bombaim, qu 
he da jnrisdição da Cidade de Baçaim, em as cazas gran
des de D. I""ncs de Miranda, YiUYtl do defunlo D. Rodrigo 
de ~Ionsanto, prcs ntes Luiz :Mendes de Vasconc !los, do 
Conselho de S. Mag.do e seu Vedor da Fazenda grral do 
Estado ela In dia, e o Doutor Srbastião Alvares Mirros, Chan
celler da Relação de Goa, os V readores, c mai Officiais 
ela Camara da Cidade de Baçaim, fidalgos moradore uella 
Feitor, c Alc.'lidcmor da d.• Cidade, e Ouvidor della, c brm 
assim llumphrey Cooke, qu em Linrrua Porlugucza, c Es
panhola he o mesmo que lnofre Cooke, GO\ernador da grnle 
ele guerra do S renissimo Rcy da Grão-Br tanba e o Alfe
res João Torne, c outràs pessoas da naç.ão lnrrlesa lodos co
migo Tabnlião de notas abaixo nomeado Jorro pellos d."' 
Luiz Mendes de Vasconcellos, V cdor da Fazenda geral, c 
o Doutor Sebastião Alvares l\lirros Chanceller da Relação 
de Gon fo i flito que elles havião vindo ali da Cidade de_ Goa 
por ordem do V. Rcy e Capitão rreral da India Antomo de 
Mello de Castro, qur os mandou com duas Cartas d'EIR ) 
nosso s.or e com regimento do d. 0 V. Re , e com um pa
rel de procuração do Serenissimo ){c, da Griin-Bretan~a, 
c outro da nomeação qu(' D. Abrào Shipman dri,ou fctla 
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para lhe suceder por seu falecimculo no seu lugar o dito 
II~mllhre1' Cooke, que tudo vai aqui trasladado, e hc o sc
gumtc. <t Antonio de :Mello de Castro do Conselho de S. 
lUag.cte V. Rcy, e Capitão geral da lndia &.c. I<aço saber 
nos que este Alvará vire1n que porquanto em conformidade 
da ordem, que recebi de S. 1\lag.tlc sobre se haver de en
tregar o porto, e terra de Bombaim a pessoa nomeada pello 
Serenissimo Rey da Grâa-Bretanhn, e ter nomeado para 
este effcito a Luis l\Iendes de Vasconcellos, Vedor da Fa
zenda geral, e ao ])autor Sebastião Ais. Migos Chanceller 
do Estado, e convir para melhor diffini!)1lo de tudo o que 
neste particular se houver de lratar levarem baswntes po
deres como a irnportancia da materia requere, e pclla con
fiança que faço dos assima nomeados, que procederllo de 
maneira, que S. Mag.de seja bem servido, e o Serenissimo 
Rey da Grãa Bretanha satisfeito: Hey por bem de lhe con
c~der, corno por este concedo todos os meus poderes aos 
d1tos Luis l\-Iencles de Vasconcellos, e Sebastião Ais. l\iigos 
para poderem determinar, e resolver quaisquer duvidas que 
se moverem, guardando porem em tudo a forma do Regi
mento, que lhes tenho mandado dar, e tudo o que assim 
fi~erem, c obrarem terá seu inteiro effeito, como se por 
tntm fosse mandado, e determinado, com ndvertencia que 
se~1do os casos tais que lhes parcra clcYa proceder ordem 
rnmha se me dará conta com toda a particularidade, e com 
s~us pareceres para asi poder resolver o que mais convc
nrente for; Notifico o assim aos Capitaefis da Cidade de 
Chaul, e Baçaim, Feitores, c Ouvidores dcllas, e a todos os 
mais Ministros da Fazendn, e Justiça, Officiais, e pessoas 
n que pertencer, e lhes rnnudo que assim o cumprttO, e guar
dem, e fação inteiramente cumprir, e guardar este Alvará 
como nelle se contem sem duvidn, nem contradicrão algua, 
c valerá como carta passada em nome de S, Mag.dc e não 
passará pela Chancellaria, nem pagará a meya annata por 
ser do Serviço do dito S.or sem embargo das Ordenações 
do 1.0 2. 0 tt.o• 39 e 40, que o contrario dispoem: Niculáo 
Ferreira o fcs em Panguim a 10 de Janeiro de 1665.>> Eu 
o Doutor Luis Monteiro da Costa o fis escrever «Antonio 
de Mello de Custro. >> Alvará por que V. Ex. • h a por hem 
conceder, como por este concede todos os poderes de V. Ex.• 

'TOll . 1. 20 
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L · 1.,, 1 I F , tla •rcral a ws u'lem es do Vasconcellos, Vedo r u1 azcll " ' 
c ao Doutor Sebastião Ais. 1\'Ii()'os Chanceller do "F .. s.tdad,o 

[I • d d . I . uer duvl a~, p, Jll po erem eterrntnar e reso ver qumsq d d 
que se moverem sobre a e~trega de Bombaim, gunr alnl 0 

._, V Ex a JCS porem em tudo a forma do Regimento, que · ' · 
lem mandado dar e tudo o que assim obrarem, e fizer~m 
terá seu inteiro efieito, como se por V. Ex.a fosse man ~
do, e determinado com adv rtencia que sendo os casos ~15 

que lhes pareça deva proceder nelles ordem de V. Ex." a
J'ào conta com loda a particularidade, c com eus parece
res para assim poder resolver V. E .a o que mais conre-

. l f' . d 1 V E a ver e nJcn e o r, como assnna se ec ara)) Para · •, · ' fL 
vai como carta e nno passará pela Chancellaria, nem pn~ar, 
a .meya annata por ser do Servi~~o de S. 1\lag.de>> ~lontm~o/ 
FICa assentado no Livro primeiro das merces germs a n. ·. ' 
c pagou. nada» 1\'Ionteiro c<Registnd~ uo 1.0 2. 0.~os ~g1

1~: tos germs a fl. 32 <ePagou nada)) N 1culào Ferreu a)) t\ 
tonio de Mello de Castro amigo. Eu E!Rey vos invio mUI~O 
saudar. Pello Capitulo do que se contratou com EIRcy .0 

Inglaterra, meu bom Irmão, e Primo sobre o dote da Rai
nha sua mulher minha muito amada, c prezada [rmãn, que 
será em companhia desta Corta entender is como, c o modo 

b ' TiO por que lhe toca o porto, c terra de Bombaim, e o ngaç, 
de lhe mandar fazer entrega della: Logo que chegardes ao 
E~tado da lndia pedircis vrocuração dclRey, c entende; 
rcts por ella a pessoa a que se hade dar a posse, e fazer . 
entre§a, e o fareis dar no modo, e forma da~uelln Co~\
tulaçao, guardando a, c fazendo n guardar mluto pontu ' 
e inteiramente, e ordenareis se foção de tudo iuslromcnto~ 
com toda a clareza, e distinção para a todo o tempo .const~' 
do que neste negocio passou, c mo remetereis por YtaS pala 
com isso se acabar de ajuslar a quitação do dote que de 
prometeo a E!Rey: 11ellos outros Capitulas daqucllc Trata 0 

. b . -o que vos será presente a umão que celebramos, c a o ngaçn . 
E cess1~ IRey tem de me socorrer em todo os apertos, c uc 
d~des que di~so tiver, se nos em que vos vires for C01.1 ~·~= 
n1cn~c valcrvos dos Inglcze~ o fareis .como tm~1bet:1 os ;Jde 
darc1s no que vos for possiYel. Escnla em L1sboa a 
Abril de mil seiscentos scccnta e dons <<Rainha)) Pa~a Adn~ 

· d t ro •1 tomo c Mello d Castro.>> Conforme, Luis l\lon e1 
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Co ·ta.» -Antonio de .Mello de Castro Governador •tmJ'rro 
}' ' ' t> • 
~u ElRcy ros imio muito saudar. Por via de Inglaterra 

me chegou noticia que nes e Estado houvera duvida a se 
entregar a Praça de Bombaim ó ordem deJRey da Grãa
B~·ctanha, meu bom Irmão, e Primo na conformidade das 
ffilnhas que levaste, o que nesta parte se estranhou mui
to, _e me causou grande sentimento, c· porque alem das 
~azoes ~as conveniencias desta Coroa, e particularmente 
es~e Estado da Indiu, que me fizcrilo tomar aquella reso

lu~ao, desejo muito rla,· toda a satisfação a EIRey meu Ir
!11UO por mandar estas e outras considcra~õens, que para 
ISS~ ha, e porque EIRey meu Irmão dere mandar novas or
dens, que tirem qualquer duvida, que houyesse uas primei
ras, que mandou, vos ordeno, que em comprimento das 
qu~ levastes minhas façais que e e ·eculc a dita entrega 
mu1to pontualmente sem contrauicção algua pois a materia 
a nuo admite, c a dilação he muito prejudicial, e em assim 
0

. cumprirdes como de vos espero me haverey por hem ser
Vtdo, e contra quem o impedir mandarey proceder com a 
ie:onstração, que o cazo pede. Escrita. em Lisboa a 16 de 

t>0sto de 1663 (1) <<Re » Para Anton1o de Mello d Cns-

1 
(1) Vê-se da Carta Regia tl lG de Agosto de lüü3, que a anlece-

t ente de 9 d Ab · · I d t I ]3 ' . e nl de 1662, que conlltiiiL a or em para a en rega <c 
d:~~aJtu, nilo fôra cumprida pelo Vice-Rei e Go••ernador Antonio de 1\lellu 

I •t.slro, que foi portador uella e pn sou para 11 lndm, em Nn••tos In
~ ezes,q,le lransportáriloos Commi'ssarios, as Ortlcus d'EI-Hey da Grnm

retnnha, para o recebimento, c entre.,.n. 

1 
A duvida de a cumprir, procedeo do conhecimento que leve, na sua 

c legada á Iudin d que n nlienaçilo e entrega de Bombaim, eru um grantle 
]>asso, para a de:,adencin dos Domínios nos Estados da lndia; ja então di
lniltuidos, dos que esbn·11m tomados pelo Hollandeze.q, 
d O Vice-Rei e Governador que a prcvio deo conta, demonstrati1•a, 
t:J seus be1u ru'ndaclo receios , de accordo, c\mrecer do Consellto de &-

0 da Ind ia e dos nota1•eis e habitantes de Goa, e lembrou a trora da 
entre,.,. ' ' · F oa, por quantia em dinheiro em que se convrncwnasse, e que a •a-
zenda da India e ds hnbilanle 'não Linbilo dm·ida de concorrer para o 
Pagatn l ' ' 1 d d en o subrogado. - E não obstante, foi xpcdit a a seguu a or em, 
Para que a entrega se ftzes c effectivamcnle. 
E E venceo a nMlitcia dos Indczes fundudos no 'frntndo, concln ido H a 

nro)Ja, sem fjiH! os l\finislros' do G~verno de J>orlugal, Lil•essem collheci-
1f11enlo das circumslnncias Jocaes <ln. Indirt, cnlcnlassem n~ consequencias 
utnras. 

Scgttiri'to-sc desintclligencias do Governo de Goa, com o de Bombaim, 
nccrca elo cumprimento elas condições do Tratado, ns qnaes erào favora-
ve 1s tlo c · Cl · t• • D . . onnnerc10 dos Portngnezes, e aos tns aos que passa1•ao para o 

onunlo lnglez, e forão as des intelligeucias ,,empre molivaclas pelo Go-

" 
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tro u O Cond de Co tcllo melhor» Conforme, Lui ' Mon
teiro da Costa. <t 1.0

>1 Ilasc de entregar a o s.res In~le cs 
a Ilha de Bombaim rom declaração (I) qn por qt1anlo .as 
outra Illlas tlu jurisdi çâo de Baçaim, tem pella BahHl, 
em que está a dita Ilha, seus comercios todo igual ac.ção, 
e liberdade, com que nayecrão, não 11od rão nunca o d.o• 
s.rcs (urrlescs impedirlho, nem impor tributo, ou gabclla 
algila nem na c:tracção do Sal, mais mercadorias da
quellas Ilhas, c terras, nem nas outras que de fora se 
trotL'erem a ellus, e serão !ines e oesembarrrada todas as 
embarcaç.õens carregadas, ou descarregadas navcrrarcm das 
ditas Ilhas, e terras dos Porturru scs, e da outras Naçoeíis, 
que vierem a ella , m que os obrirruem os subditos dcl
Rcy de Inglaterra a foz r primeiro direitos, ou pagar couza 
algua á sua Alfanderra, ou por outro qualquer modo que 
seja, nem para isso e poderão valer de pr te. ·to algu111. 
porque descle arrora para todo sempre o hão a sim declara
das, c terão a passagem, c trato livre assim pura no sas ter-

''ernu de Bombaim, para restringir as difficulda•le~ com~ncionadas, e cot.>
tluzir a sua indepentlencia, qnc alcançArão progressiYamcnlc. E ~e scguw 
tambem m 1740, a perda da Praça depcndcncias de Baçotim, iu,·ndtda 
pelo Governo l\Iarala de Pnuem, '' qual he tradicção constant em Gon, 
que fora indircclamente con,luzida pelos Inglezes, que datão. desde cnti\o 
o jmncipio do seu eslahelecimento, e engrandecimento na India, c o~ Po~· 
lttgttezes a sua decndencia, a quttl foi progres Í\' 3 na rasào <lo eslabclert 
mento, e concorrencia merCIJnlil dns Nnçues Europ tts, qnenaYc~ãoo mnr 
da Indin, para os Porto do Continenl , e Ilhas a leste do abn da Do" 
Esperança. 

Os auxilios, a qnc se obrigou o Governo Jnglez, rão para a r cnpc
raçito dos estnbclecimcnlos Portu[uezes, que, enlao, c.•t:nao nccupado.• p~· 
los Hollandezes em Ceilão, e na Costa do l\lalttbar, e mar da China cujo\ 
recuperação não leve lugar. Comtudo o Governo Inr;lcz de conformiJ.a<lc 
ao Tratado, ou dos princípios gernes de tolerancin religiosa, não inqutel:t 
ele n nhuma forma aos Christàos, notes chega a contribuir prestações, parn 
nnxllio da subsislencia dos l\Tissionarios de Gon, c que o convide a rcst · 
tlencia em Povouçõc~, nas quaes ha ou concorrem Chri~tilos do Culto o
tholico. -E sito assim toleranl<'s, pam os Chrislão~, como paru os Gentios , 
e Mouros, i~ualmenle: porém não cu rã o de <lefl!ntler os Chnstãos tia tl c· 
pendcncia do Arccbispaclo, c Bispados Porluguezcs, contra a invasão dos 
Padres de prOJJIIgallda fi.dc, que de Roma 1ào para a Jndia, c a lnnlmenlc 
tem a Regencia de nlgnmns das Frep;uezias de Bombaim, " 011lrn~, P':r· 
lenccnlcs ao Arcebis]>ado de Crangnnor, e Bispado deCochím. (Mcmor•M 
dos E~tabefecimcntos Porlugtrezc.ç a Teste rln ruho du Boa EfJlei'O IÇIT. 

11clo Conselheiro .Mrmocl Jo.çé Gnmcs LwreirP.) 
(1) O documento que <lamos !li~"cn• nm tanto " '' qnc sr t• ncontra 11 ' 

!\rl'lllOria. acima cílntln• . 
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ras, como para as demais partes como até agora se fazia . 
« 2. o» Que .o porto de Bandorá na Ilha de Sal sete, nem 
qualquer outro da mesma Ilha será impedido, e francamente 
pas~arão todas as embat._açoeíis assim as que houverem de 
sah1r do dito porto, ou portos, como as que vierem para 
ell?s, e os S.res Ingleses, não poderão alegar que passão por 
ba1xo da sua artilharia, porque com esta condição se lhe 
entrega a dita Ilha, e não podem querer mais que aqu.illo 
que se lhe concedeo por estes Capitulas da Paz,.e Tratado 
d~ cazamento. 'cc 3. o» Que não admitirão pessoa algila fo
g1c~a das nossas terras por qualquer cauza que seja nem de
))aJxo de algum pretexto a ocultarão ou defenderão por ser 
este o meyo de conservar a Paz, e amizade entre ambas as 
Coroas, e com que so se podem evitar eseandalos, e danos 
no futuro, e sendo cazo que algila pessoa se passe a elles 
se obrigão a mandala enLregar logo ao Capitão da Forta
l~za de Baçaim, que ao tal tempo for, e porque muitos Gen
tios, que tem. em si fazendas, ·e dinheiro dos Portugueses, 
e mais Vassallos de S. 1\'Iag.de para se ficarem. com. tudo, 
pode suceder que se passem á d. • Ilha de Bombaim, á som
bra, e amparo das bandeiras do Serenissimo Rey de Ingla
terra, não só não serão os s .rcs Ingleses obrigados a os re
presarem até que dcm inteira satisfação do que deverem, e 
não o fazendo dentro de dous meses, os entregarão ao dito 
Capitão de Baçaim. cc 4. 0 >> Que não se entrometerão os S.res 
Ingleses nas materias da fé, netn obrigarão aos moradores 
da dita Ilha de Bombaim, nem rlirecté, nem indirecté a mu
dar de crença, nem hir ouvir suas predicas, e deixarão aos 
Ministros Ecclesiasticos exercitar sua jurisdicção sem impe
dimento algum por ser esta condição expressa nos Capítu
los da Paz, e debaixo da qual se lhes manda faz~r a entre
ga; e fazendo algum tempo o contrario se entenderá que 
quehrárão o assentado, e prometido, e recahirá o direito da 
rl. a Ilha para a Coroa de Portugal. cc 5. o>> Que as Armadas 
de!Rey de Portugal, nosso S.,r assim de alto bordo, como 
de remo, e quaisquer outras embarcaçoeiís suas poderão a 
~odo o tempo entrar, e sahir na d." Bahia sem lhe ser posto 
Impedimento algum, nem pedir algum beneplacito, porque· 
em razão das outras Ilhas e terras suas, lhes toca parte da 
d.a Bahia, de que poderá uzar livremente, como de causa 
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que he 11ropria sem dm idn ou que lào .. (( 6.o >> Que todo os 
moradores assim assistentes em Bombu11n, como os .qt~ li
verem na d.' Ilha fazendas quando não qucirã ass1sttr nu 
dita Ilha, poderão at·endar suas faztllda~. ou yendelas como 
melhor lhe csli,·cr c querendoas os s.rcs lnglcse será por sua 
j11sta valia, c lanlo pello tanto, não de outro modo, e porem 
não querendo com praias os d.o• s.rcs Ingleses, nem os dono 
'tvcr ncllas as podcrno alhear, c em quanto o não fizer'~ l~c 
scrú licito uzar d lias, como sempre fizcrão sem c.ontrad1c<;ao 
algiln dos d. os S. rc8 lnglcse . . (( 7. o l> Que os das dt~as ~lh~s ~e 
Snleelc, Cnrnnja, Dnragão, c a demai da nossa JUrtsdtcçao 
poderíio pescar livrem nte na dita Bohia, e Rio, e no braço 
que entra,<' divirle Bombaim de Salcete por Bandorá at _á 
Bahia sem CJUC os s.rc~ lnglczcs em nenhum tempo lha pro~t
bão, nem por is o lhe queira o lm·a r tributo, ou "abella a\rru~, 
c os moradores de Bombaim farl\o o mesmo com a me ma h
herdade. (t 8. 0 11 Que os Curamh1ns, Banclorins, e mais p~s
soas abunhada , ou moradora nas Aldcas da no sa juri dtc
ção, não poderão er admitidos, anles passandos áquella Ilha 
sertio logo entregues a seus donos, c o mesmo o Escravos, 
que fugirem, c o mesmo s ntendcrá, e fará com os Offi
ciais, que se forem das no sas terras para Bombaim como 
são Carpinteiro , Tcct'loefts, Tintur'iros, 1\Iarcin iros, Cala
late , Serradores, Ferradores, e Ferreiros, e quai que~ ou
tros, que logo erão entregues, c tendo a\nun ncccsstdade 
os S.res Ingleses destes Officiais, os pedirão ao CapilãO de 
Baçaim, que lhos mandará por tempo limitado d ixando 
ellcs sua famílias na nos a terra e se pas ado o prazo 
ainda forem neccssarios hirao aprcsentarse ao Capil.lio de 
Baçaim, a quem to111ará a pedilos quem gO\ernar os. s.res 
Ingleses, para que se conheça que não rompe as Captlula
çoens, c a boa visinhança, que lambem lhe fazemo . «9·"" 
Que endo cazo que alguns do fogidos queirâo mudar. de 
crença, c passar c á Confissão do S.•·cs Ingle es por nta
rcm o serem restituídos os s.rcs Ingleses o não consenlirã?, 
c o mesmo se obserwtra da nos a parte com os que fogt
rcm purn a no sas lcrras. 1< 10.0 

'' Qu a 5.ra qu era de 
Bombaim jll qur se lhe tirou o Senhorio, e não a faz nda, 
a podcr!l admini~trnr s m vi,er na Ilha, om ella c não 
entendPrl\ o podrrsrlhP tomnr sPnl\o for por sua ,·ontaclc, 
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porque sendo mulher de qualidade, aba mister para seu sus
tento, porem por sua morte a seus herdeiros depois de suc
ccde~em nos ditos bens poderão !)S s.rcs Ingleses pagarlhes 
as dllas fazendas por sua valia na forma declarada para os 
demais, e se agora os s.ros Ingleses quizerem tomarlhes as 
sua casas para nellas fazerem as fortalezas, lhas pagarão lo
go por sua jus la ,,alia. « 11. o» Que as pe soas que tem ren
(~s em Bombaim, ou patrimoniais, ou da Coroa, as posui
rao com o mesmo direito sem poderem ser privados dellas 
s:11uo nos cazos, que as Leis de Portugal dispoem e succede
ruo nellas seus Filhos, c descendentes com o mesmo direito 
em poderem ser pri,·ados dellas, e clausula assima dita, e 

os que venderem os ditos bens patrimoniais, ou da Coroa, 
trespassarão aos Compradores a mesma acçiio, e perpetui
dade, que clles Linhiio para que as logrem seus successores 
na mesma forma. << J 2. o>> Que aos Parochos, e Relirriosos 
que nssi tem em flombaim se tenha todo o respeito devido, 
0 prometido, c as Igrc_jas não serão tomadas para uzo al
gum, nem uellas se fação predicas, e aos que o intentarem 
~e d' o castirro de modo que sirva de !JXcmplo. « l3.0 >> Que 
0~ moradores de Bombaim, c foreiros daquella Ilha não se
rao obrigados a pa<Tar mais que os foros como pagavão a 
S. Mag.do por estar expressamente declarada nas Capitula
çoens esta condição. « t 4. o>> Que de parte a parte haverá 
Lo~ correspondencia, e reciproca amizade, fazendose bons of
ficiOs h uns ao outros como bon amigos, porque este foy o fim 
cln entrega desta Praça, e dos outros, c o intento do Serenissi-
1110 Rcy da Gràa Bretanha, como se vedo Tratado feito entre 
ambas as Coroas. Dado em Panguim a 14 de Janeiro de 1663. 
rcAntonio de Mello de Castro. »Trcslado da Procurnç.ão delRey 
dclnglaterra <<Carlos por graça de Deos, Rey da Grãa-Breta
nha, llibcrnia c França, Defensor da Fé &c. A todos aquelles 
a quem estas presentes Letras chegarem, e a cada um delles 
saude. ~a.manexra que foy ajustado, e concluido entre nos, e 
0 Serem s1mo Princepe D. Affon o pcJJa mesma ~r~ça Rey _de 
Portugal &c. Irmão, parente, c amigo nosso canss1mo, o d1to 
S.or Rey de Portugal, deo, trespassou, conccdeo, c confirmou 
a nos, c a nossos herdeiros, e successores para sempre o porto, 
<' llhn de Bombaim uas Indias Orientais com todos os direi
los, <' utilidade, , c lerrilorios <Juai quer qnc srjão, c dcmnis 
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no di lo Tratado foy ajwtado. • couclui~o que se , nos eu
tn•n-n, a po·sc do clito porto, c Ilha qu1ela, pactfica, ou 
1is pcssons a c te cffi•ito por nós deputada para uznrmos 
de hiin, c outra cousa linemcutc; pello que sab Y q~lC 
fiando nós muito da prud ncia, c inteiresa d? ~el. Abrao 
Shipman amndo suhdito nos,o, Ca,alleiro da ~n Illlll dou
rada, P de nos o secr lo ubilo, o tinhnmos fc1l0, ordena
do, c dcpntndo, c pcllas pre ente fazemos, or~cna~os, e 
constituímos nosso Yrrdad iro, e induhitavcl corui.sano, d
pul(ldO, C procurador IJílfn tomar po do dito porto,. e 
Ilha de .Bombaim dando, concedendo ao dito Abrào .._ lup
man H~rdadciro, c omnimodo poder auloridad para r -
cebcr em nosso nome, c para nos. o uzo o dito porto Ilha 
juntamente com o forte , mui. cousa a no pello me mo 
contrato pertenc ntPs para plena c cru ão da dita conce -
âo a no· feita; m cujo te l munho, e ~~ c tas pr cnl _s 
firmamos da nossa mão fizemo cllar com o no o ·•
n l ; l"rilas no no so Palacio de 'Yhitehall ,intc e tres dias 
mPn is X orem] ri mil, c sei. CClllo sccenla, c tr _, Rcgni 
nostri drcimo quinto ccCarolus ReT» Dom Abrahâo hip
man Fidalgo da Cnmara secreta de. S. Man-.do c Governador 
de lo(la a forças d S. 1\lag.dc na Ilha de Bombaim IH\ 

lndias Orientais ~ · . Por Yirtud dn comi são dada a mim 
d S. l\lag.dc dn Griia-Brelanha, debai:o do cllo pendente 
de lnglat •rra, Eu constituo, ord >no Humphrey Cook por 
Yi Go' rnndor, e em na auzencia o AlC re João Torne 
sobre o rc"imcnto de soldados o r•rc, ente a jst ntcs na 
Ilha rlc Anrrcdiva até que \cnhã outraR ordPfi d InO'lfl
lerrn, e por isso ordeno qu todos os Capita ii , trer~~· 
Sar"entos, c os outro mai Offi iai , c oldad no d1IO 
H~·gimcnlo ser m oh clientes nos mandados do ohr dito 
llumphrc · Cooke, ou na ,na auz ncia a Alfcrc· João Torne 
Escrito em An,.cdi,a aos õ de Abril d 166~ ccAhrahão 
Shipmnn: F<•chado a ]o-nado, •ntre(l'uc em pr ença d.c 
nos João Toldorica, Thomas Pricc, Rogcr 1\Iorcran Ilenn
quc Andcrson. 
. Nos .cujos nomes aba i ·o c Trito , cerleficamos qu tu~o 
1sto escnto n sim com . te nome a irrnndo h a opw 
'crdadcira do Originnl, CJ11C fira nns miio, do sobredito Vi!' 
Go\l'rnarlor llumphrP~ Cooh, ·c. Pscrilo m An.,.cdil'a no. 
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17 do mes de Outubro de 1664 ccJoão Steveno>> Valentine 
~auler» Walter Golopher» João Berd>> Guilhelme Lincoln» 
fhomas Farleyn Eu João Gregorio da Companhia de Jesus, 
Certefico in verbis Sacerdotis, que vay fielmente tresladado 
conforme seu Original, hoje 5 de NoYembro de 1664 ccJoão 
Gregorio» Porto por fé ser a letra, e sinal da Certidão da 
lraducção assima do Padre João Gregorio da Companhia de 
Jesus o que assim certefico, c dou fé, Eu Antonio Gil Preto 
~scrivão do Civel da Corte, e o mais antigo della, e das 
Justificaçoens neste Estado, Goa a 6 de Noyembro de 1664 
ccAntonio Gil Preto» Para darem posse, e fazerem entrega 
da dita Ilha de Bombaim, e seu porto ao Serenissimo Rey 
da Grãa-Dretanha Carlos 2.0 por EIRey nosso S.r D. Af
fonso 6.0 lho ter prometido c dado em dote de cazameuto 
com a Serenissima s.ar Infante de Portugal D. Catherina 
de Gusmão sua muito amada, e prezada Irmãa, agora Rai
nha da Grãa-Brelanha, e pcllas mais causas que se contem 
nas Capitulaçoei'is, que se fizerão entre ambas as Coroas, 
ou á pessoa que por parte do Serenissimo Rey da Grãa
Dretanha tivesse poder, e autoridade. para em seu nome 
tomar a posse, e entrega da Ilha de Bombaim, e seu porto, 
e .Por o dito Governador Inofre Cooke estar presente foy 
dito que elle era a pessoa que tinha poder, e autoridade 
do Serenissimo Rey da Grãa-Bretanha seu Senhor para em 
se1~ nome aceitar a posse, e entrega da dita Ilha de Bom
batm, e seo porto por ter sucedido ao Lugar do dito D. 
A~rão Shipman, a quem se havia de dar, ~ entregar pello 
detxar nomeado por seu fallecimento na dtta successão, e 
por no regimento do dito V. Rey se não declarar o nome 
proprio do dito Governador Inofre Cooke para se lhe dar 
a posse, e fazer entrega da dita Ilha, e seu porto parecia 
haver duvida ao que o dito Governador Inofr~ Cooke disse 
ser o mesmo Humphrey Cooke not?eado em Lmgoa_lngle~a 
por D. Abrí'io Shipman, e que asstm constava ao dito Lms 
Mendes de Vasconcellos, Vedor da Fazenda geral por ser do 
Conselho do Governo, e nelle se ter resolvido darselhe a 
dita posse, e fazerselhe entrega da dita Ilha, e que o mesmo 
constava ao dito Chanceller pello parecer que sobre isso 
dera a Relação ao dito V. Rey, de que elle Governador 
lnofrc· Cooke tinha noticia por lhe dizerem em Goa, e so-
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bretudo apresentava as Cartas que o dito V. Rei lhe cscr~
vco sobre este particular nomeando o 11or seu nome proprl(\ 
lnofre Cooke Gorernador da Ilha de Bombaim, e da crente 
de guerra do Sereni simo Rey da Gràa-Brelanha, e que lhe 
mandava dar posse da dita ·Ilha, e seu porto, e qu~ para 
isto yiera de Goa acompanhado da Armada que o d1to V. 
ReJ' mnndou ft Cidade de Chaul sendo Capitão mo~ ~ella 
seu Filho Dinis d Mello ele Castro, c que o SerenJSSJmo 
Rey de Portugal não prometia, mas mandara que sem du
vida, nem dilação algua se desse a 11osse e se fizesse logo a 
entrega ela dita Ilha de Bombaim c seu porto, o q~lC clle 
Governador Inofrc Cooke as im o pedia, e requerm por 
parte do Screnissimo Rey da Grãa-Bretanha com as Cartas 
do dito V. Rey, que desfazião qualquer duvida que pud~ 
haver, as quais Yão aqui tra ladadas, que são n sc"mn
tes «Não respondi ao primeiro escrito do s.r Gorernador 
porque tive por melhor, e .mais breve resposta a exccuçilo 
do que me pedia, agora o faço olcgrandome de que haja 
chegado a esta barra, c venha em a saude que lhe dezcjo: 
Amanhãa estará nomeada a pcs oa, que ,a fazer a entrega 
clr. Bombaim; he nerl'ssario ober em que embarcac,:ol'nS 
vay a gente em razão da Armada do Sa'\agi, porque se os 
S.rcs JnrrJese não tem COm elle pazes \he 11à0 suceda nJgum 
perigo, que dezejo \er de lodo livre ao s.r Gorcrnad r, e 
aos demais vassallos do Sercnissimo Re da Grão-Breta
nha. Pancl: 26 de Dezembro de 664.,> Antonio de 1\lcllo 
de Castro. Ao nobre Varão lnofrc Cooke, Gorernador da 
Jlha de Jlombaim pello Scrcuissimo Rey da Grãa-Brelanha. 
Do V. Rey.» 

Todos os despachos csltlo feitos para V. S. • parl.ir 
a tomar posse de Bombaim. A Armada se dere pagar pclla 
manhãa se ja não esta paga, c só faltara esta dilirrcucia 
para este -efeito que impedio a morte de Francisco de 
lUello de Castro como V. S. t rá s11hido. O s.r Henri
que Gueri lm a os apontamentos que V. S. me pede; por 
dles ' 'erú V. S. a pouca diffcrcnça que podia ter com os 
l\~inistros que vão em sua Companliia, }JOis todos o.s Ca
pttulos são conformes com os arLirros da paz, e <l.JU~la
mento entre ambas as Coroas. Se V. S. qurr de mim ou
Ira nlgua cou~a oqui com mui bonlonlatlc. Dros F:uarde a 
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V. S. Panguim 8 de Janeiro de 166o >> Antonio de }fello 
de Castro >> A lnofre Cooke Governador de Bombaim e da 
gente de guerra do Sercnissimo Rey da Grãa Bretanha » 
Do VRcy da lndia. » Tendo dado as ordens necessarias 
para se entregar Bombaim a _v. S. na forma que EIRcy 
meu S.r manda a Armada sah10 a acompanhar esta embar
cação do Reino, hoje ''ollarll, e assim pode V. S. partir 
quando quizer c avizeme V. S. se lhe he necessario mais 
algfia cousa que paratuclo o que for conveniente do serviço 
delRcy da Grão Brctan ba, e comodidade de V. S. me achará 
co?1 boa vontade. Deos guarde a V. S. Panguim 14 de J a
nmro de 1665 <<Antonio de Mello de Castro.» A Inofre 
Cooke, Governador da Ilha de Bombaim, e da gente de 
guerra de S. 1\iag.dc da Grãa Bretanha» Do VRey » Com 
o ~ue se deu logo posse, e se fes entrega da llha de Bom
ba,~, e seu porto, que comprehende em seu sili?, e terri
tor,o as Aldcas Mazagão, Perela, e V11roly ao d1to Gover
nador Inofre Cooke, que a aceitou, e tomou, dizendo que 
tomava posse e entrega da Ilha de Bombaim, e seu porto 
em nome do Sercnissimo Rey da Grão Bretanha na forma, 
P~llo modo, e maneira que se contem no Reo-imento do 
dtto VRey Antonio de llello de "Castro com todas as decla
raçoens, e clausulas, e condiçoens do dito Regimento, que 
todas aqui havia por expressas, c declaradas, e cada biia 
d~ll?s por si, e seu dfcito, prometendo em nome do Sere
DISsJ_rno Rey da Grão Bretanha que nem hiria, nem viria 
?efetto, nem de direito em parte, nem em todo contra este 
IUstromento em tempo algum, antes dará por si, seus her
d?iros, e successorcs, e por seus subditos, Vassalos, e Mi
nistros inteiro cumprimento a tuào sem duvida algua, e di
zendo o, prometendo o, e fazendo o assim tomou por sua 
pessoa corporalmente posse, e entrega do dito porto e Uha 
de Bombaim, andando por elle, tomando com as mãos terra, 
c pedra, entrando, e passando por seus baluartes, P?ndo as 
mãos nas paredes delles, e andando lambem pella d1ta Ilha 
tomando com as mãos a terra, e pedra della, fazendo outros 
actos semelhantes que em direito se requere sei? no tal tempo 
se lhe impedir, nem contradizer por nen~i1a v1a a. dita posse 
c assim a tornou com effeito, mança, qmeta, pacificamente, 
c de pas sem dm,ida, nem contradicção algua para o Sere-
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uissimo Rcy da Grão Bretanha ter, possuir, c ser senh.or, 
c us herdeiros, c ucccs ores da dita Ilha de Bomba.m, 
e seu porto na forma das obred."" capilu\açoen feitas en
tre ambas as Coroas, e rrgimcnto do VRey, c para os mo
radores della scnhore , c po uidor s das fazenda , c pro
priedades, que estão dentro do sitio, c t rritorio du d.a 
Ilha assima declarada, de que pagào for a Ell\ey .n~ o 
S.r o haverem de pa«ar daqui em diante ao .s ren.JSSIIDO 
Re · da Grão Bretanha qur fica entregue, e 1m C Lido na 
posse da d." Ilha e seu porlo pclla sobredita maneiro, do 
que tudo os d. os Luis :Mendes d Vasconcellos Y cdor da 
Fazenda geral e Sebastião Ais. 1\ligos Chnncellcr da Rela
ção de Goa, e o Governador Inofrc Cooke manuarâo s r 
feito este instromcnto para dell darem as partes o lres
lados, que forem necessnrios, e se lançarem nos Li.' ros da 
Torre do Tombo ela cidade de Goa, nos da Camara da 
Cidade d Baçaim, e da Feitoria da m •sma Cidade, e aon
d mais cumprir, e se faz r m no d. 0

' Li' ro as declara
çocn necessnrias, e para constar a Lodo o tempo como :c 
cleo esta posse, se fes entrega ela d." Ilha d Bombaim, e 
do seu porto, d orno assim mancli1rào fazPr sl instro
mcnto se assinárão aqui os d.0

" V •dor da Faz nela rrcral 
Luis l\lcnde d Vasconcellos, c o Doulor Sebastião .\ls. 
Mirras, Chanccller da Relação de Goa, de como fizerito a 
d." entrega c deruo a d." pose da d.• llh<l d' Bombaim 
e seu porto, e o Governador Inofre Cookc de como ac itou 
a d.a po se, e entrega na forma sobr d.• com tcstemun!HI 
prcs nles s acharão os Vereadores da Cidade de Baçaim 
Joanne .Mendes de Mene es, n. Luis lleuriques, Ni ulào 
Galvuo, e o Jui ordinario l\lanoel da Siha, e o Procura
dor Antonio da Costa Raposo, e o E cri' à o da Camara Se
bastião Rodrigues da Silva, o Ouvidor ela d." Cidade Vi
cente Rehello de Almada, c o Feilor, e Akaide mor Amaro 
de Azevedo, e não se achou prcscnt o CapiHi.o da d." Ci
dade de Baçaim Ruy Mendes de Vasconcellos para ser te
tcmunha por estar muito doente em camn, o Alferc João 
Torne, João Esleven~, IJenrique Gari, Ricardo Bati, Gual
tero Golopher, João Bridc, João Foldcru, Thomas Price, 
eu Antonio 1\Ion~iro ela Foncequa, Tabalião publico de 
nolus da d~· Cidud de llaçaim, • seus t rmos por EIH<') 
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nosso S. r que yim a este Bombaim chamado pellos d.0 " V e
dor da Fazenda geral, c Chanccller da Relação de Goa, 
Ministros Reais que vierão ao d. 0 Bombaim com os d. 0 • 

poderes do VRey para effcito de darem esta posse, e faze
rem esta entrega na forma referida e assignarão aqui o Ca
pitão mor do Campo da d." Cidade Valentim Soares, e mais 
Fidalgos, c Cavalleiros, que presente estavão, e eu d.0 Ta
halião que o escrevi nas minhas notas, aonde os d.os Ve
dor da Fazenda geral Luis l\Iendcs de Vasconcellos, e o 
Doutor Sebastião Als. 1\'ligos, e o d. 0 Governador Inofre 
Cooke, Vereadores, Juis, Procurador, e Escrivão da nobre 
Cidade, Feitor, e Ouvidor dclla, e mais testemunhas fi
cflrão assignadas, e delles aqui fis trasladar, e sohscrcvi, e 
me assigneJ de meu publico sinal, que tal he como se se
gue, e não fação duvida a fl 2 hum mal escrito, que dis, e 
a farey, c a fl 3 hum emendado que dis, na Ilha, e a fl 7 
volta, hum mal escrito que dis, dara, que se fes na ver
dade>> Vicente Uebello de Almada com alçada nesta Cidade 
de Daçaim, e sua jurisdicção, e Juis das justificaçoens, e 
Corregedor da Comarca, e Provedor dos defuntos nella por 
~IRey uosso s.r &." a quantos esta minha Certidão de Jus
tificação virem, faço saber em como a Letra da subscrição 
assima ao pé do treslado, e o sinal publico ao pé deUa be 
de Antonio 1\Jonteiro da Foncequa, Tabalião publico de 
notas nesta d. • Cidade, porque hey por justificado pella fé 
do Escrivão que esta fes, e para firmeza de toilo vay a pre
sente por mim assignada, e sellada com o sello das Armas 
Reais da Coroa de Portugal, que neste juizo serve. Baçaim 
26 de Fevereiro de 665 annos. Pagou nada, e de assignar 
e scllo quatorze reis, e eu Jorge Veloso que o escrevi n 
Vicente Rehello de Almada n sem sello ex causa>> Rebellon 
Conforme Antonio de Azevedo de Brito>> João Rõiz l\Ta
chado. 
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'IUATADO IHl C .\S.\UI>~TO lJE Er.-nm O EN110H DO~\ AFl;ONSO 

DONA l\JARlA HUNCJSC.\ ISABEL DE SA.BOlA, A Sl 

(SOUS,\
1 

IIIST . G&~&,\1,. 0,\ CASA llEo\1.1 ~RO \'. T. 1 , LI • i N.0 \8, P.\~. 10 .) 

Contract oes arlicles, et conditiou de la dot, et du 
mariagc, qui doit cslrc celcbré entre le crenissime tré 
haut., trcs puissant Dom Alphonse Sixiéme, }lar la grace 
de Dieu Ro • de Portugal, de Algarv s, de l'une et d l'au
trc mcr cn Arrique, Scigneur de Guinée et d la con
quclc, ua"igalion, ct commercc d'Ethiopic, Arabi • Persc, 
et lndes: Et laS reni simc, ct tr'•s Excellenle Prince s 
Madamc Uaric Françoisc Elisabcth de Savo'e Duches de 
Nemours, et d'Aumalle, traill\ et conclu, 'par rE. ·celle~t 
Scigncur Mon ieur Francois de Mello de Torres, J\Jnrqms 
d Sandc, Comte da Ponte, Consciller d'Etat, el d Guerr 
du dit Seigneur Roy, comme procurcur, et Amba sad ur 
extraordinaire du Ser nissim trés haut, t lrés puis ant 
Scigncur I Roy de l1orlugal; Et les E.·cellens ign urs 
.lUonsicur lc Duc d'Eslrées, Pair, et premier l\lar schal ~e 
France, Et Ccsar d'J~slrées Ev0quc, ct Du de Laon, Pmr 
do Franco, comme procureurs de la Sereni simc, ct trés 
Exccllcntc Princesse Maclnm Mario Françoise Eli ·abeth d 
Sayoye, Et pareillcmenl chargés d procuration à cet effct 
de haut, et puissant Prince I\Ionsienr I Duc d Vcnclosme, 
l~t haute, t puissanlc Prin esse ~ladame la Duche e de 
Vendosme, Oncl<', grunde Mere et luleurs de la Serenis
sime Princcs c Madame Marie Françoise Elisabelh de f'a
"'n c. 

\ Posto que o Vis ond de Sanlarcm no s u Quadro Elementar T . 
.Art1gos t' l separado) para o ca~amento de El-Rei D. ,\lfunso 1'1 com a 
do ,\[myue:z de Sn111fe, .llfs.~., T. \i\!1, nós ni(o os encontrAmos nus Mss. 
çõe~ seriam uatnmlmcnlc o~ mesmos do Trut:ulo dclinith·o qm• aqui iR 



VI, CQ,\[ A DUQUEZA DE NEJIIOURS E DE AU~IALE A SEJ\'IJOJlA 

GNADO Ei\1 P,\RJS A 2.J. DE FEVEREIRO DE 1666 . (J ) 

(tiiADUC~ÃO TIR ,\DA no l'OIITUGAL llllSTAUIIADO T, IV , P . 11 , LI V. XI , P,\G . . íJ9 .) 

Contralo do casamento, dote, e arrhas, que se ha de 
celebrar entre o Serenissimo, e Poderosissimo Senhor D. 
Affonso v1 por graça de Deos Rey de Portugal, e dos Al
garves, daquem, e dalém mar em Africa, Senhor de Guioé, 
e. da Conquista, navegação, e commercio da Ethiopia, Ara
hta, Persia, da India &c. e a Serenissima, e Excellentis
sima Pri uceza l\faria Francisca Isabel de Saboya, Duqueza de 
Nemours, e de Aumale, tratado, e concluído pelo excellente 
Senhor Francisco de 1\'Iello de Torres, Marquez de Sande, 
Conde da Ponte, dos Conselhos de Estado, e Guerra do dito 
Senhor, como Procurador, e Embaixador extraordinario 
<lo Serenissimo, Poderosissímo Senhor Rey de Portugal, e 
pel?s exceHenles Senhores Duque de Estrée, Par, e prí
rnctro Marichal de França, e Cesar de Estrée, Bispo Duque 
~e ~aon, Par de França, como Procuradores da' Excellen
t~sstma Princeza Maria Francisca Isabel de Saboya; e outro 
stm dos altos, e poderosos Príncipes e Senhores Duque de 
Vandosma, Madama de Vandosma, Tio, e Avó, e Tutores 
da Serenissima Prioceza l\Iaria Francisca Isabel de Saboya. 

rv, P. n, pag. 557, allude aos Artigos e condições concordado;; (e{ 17 
Duqueza de Neruours e d Aumnlc, que úiz acharem-se nas Negoriaçõe,• 
xistent.es dn Casa tio Sr. Conde da Ponle ; mas esses Arti!I;OS e roudi

l'luinlOs. 
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ART. I. 

Les clils Exccllens Scirrncurs François d Mello de Tor
res, Marquis deSande, C~mlc dr~ Ponte, tht Conseil d'~Lat, 
ct de Gucrrc de Sa 1\lagcsté, Et lc Duc d'Estrées, Pmr, et 
premier 1\Iarcschal de Francc, el E'êquc, et Duc de Lao~, 
Pair de l<'rancc toulcs choscs bicn considcrúe , ct examt
nécs, sont rcci1;roqucmcnt comenus, ct onl condu, arrN~, 
et dclcrminé, d'achever lc mariagc du lrt'•s haul, ellres 
puissant Seigneur Dom Alphonsc Sixicsme Roy de Portu
gal, avec la trés Excellcnle, et Scrcnissim Princess l\Ja
damc Maric l"rnnçoisc Elisabeth de SaYoye, Duchcssc _de 
Nemours, ct d'Aumallc, a\·cc toute la diligencc qu 'une affatr 
si importante, cl que lc bicn de toutc la Chrc!iticnté lc dc
sirc; Pour cet cffct a élé n:·solu, et accordé, que I'Ex.c 1-
lent Seirrneur Franc:.ois de l\[e\lo de Torres, 1\[arquis de 
Sa.nde, Comtc da Ponte, cn Yertu du pouvoir, el de la pro
curation spccialc, qu'il a vour cet c[et du dit Screni sim 
ll.oy de Portugal, reccYra en son nom à la Cour du Roy de 
la Grande Brctagne pour Epousc du dit S reni~sime Roy 
ele Portugal, la Serenissime Princ.csse Madame Marie Fran
coise Elisaheth de Savoyc, et passera cet nele de mariagc 
avec la pcrsonnc à qui la Scrcnissimc Princesse aura donn' 
un sernblable pouvoir, el procuration specialc, pour rece
voir, ct prcndre pour son Epoux le dit Serenissime Roy, 
selon la forme, et lcs solcmnilés de l'Eglis Catholique, 
Apostolique, et Romaine, prescrilcs par les Sacrés Canons, 
ct par le Concile de 'frente, ct elon les actcs accoôtumés 
dans lcs mariagcs de Roys, dont lc dil Seignenr Eveque. 
et Duc de Laon, ou la pcrsonne qui celebrera le mariag~, 
donnera les ccrlificals, ou instruments autentiques au dtl 
E ccllent Seigncur 1\Iarquis de Snndc, ct à In ditle Serc
nissime Princcssc, qui y metlronlleurs noms, comm auss ' 
les lémoins ncccssaires. 

ART. JT. 

Aussilol que ccl nele scra cclebré, etlc certificat donné 
il !'une, ou à l'autre dcs parties, le dit Scig,1cur l\(arqu!s 
de Sande, reconnaitra lo. ditte Screnissime Princcssc 1\lanc 
1'ranç-oisc Elisabcth de Sr~1oyc. pour Heine d • Portugnl. 



llEJ, A DO DO SENHOR D. AFFO:"'SO VI. 32 ( 

ART. I. 

·Por quanto, depoi de consideradas, e deliberadas todas 
as cousas, e as enlou mutuamente entre o ditos e:xcellen
tes Senhore Franci co de 1\lello de Torres, Marquez de 
Sande, Conde da Ponte, dos Con elhos de E tado, e Guerra 
d_e Sua Marre tade; o Duque de Estrée, Par, e primeiro Ma
l'Jchal de França, e Bispo Duque de Laon, Par de França, 
casar o Serenissimo, e Poderosissimo Senhor D. Affonso VI 

Re]' de Porturra) com a Serenissima, e Excellentissima Prin
ceza 1\Iaria Franci ca Isabel de Saboya Duqueza de Ne
~ours, e de Aumale, com a maior brevidade, que o nego
CIO de tanta consideração, e hem da Christandade pede, se 
concluio, e re olveo, que o excellente Senhor Francisco de 
~ello de Torres, l\larquez de Sande, Conde da Ponte, em 
VJ.rtude dos poderes, e procurações especiaes, que lem do 
d1to Serenissimo Rey de Portugal, receberá em seu nome 
p_or E posa do dito Serenissimo Rey de Portugal a Serenis-
Jrna Princeza Maria Francisca Isabel de Sahoya, e este 

acto de ca amento erá celebrado com aquella pessoa, a 
quem a Serenissima Princeza terá dado hum similhante po
d?r, e procuração especial, para receber por seu marido ao 
d1to _Serenissimo Rey, segundo a fórma, e ceremonias da 
IgreJa Catholica Apostolica Romana, prescritas pelos sagra
dos Canone , e pelo Concilio Tridentino, e segundo os actos 
costumados, que seu ão no casamentos dos Reys; e o dito 
exceJlente Senhor Bi po Duque de Laon, ou a pe oa que 
celebrar e te acto, dará os instrumentos, e certidões au
thentico ao dito cxcellente Senhor Marquez de Sande, e 
á dita Serenissima Princeza ~faria Francisca Isabel de Sa
boya, que assinarão nelles, como t.ambem as testirnunhas 
necessarias. 

,urr. u. 
Logo que e te nclo for celebrado, e instrumentos dados 

a huma, e outra parte, o dito excel~e~te Scn~or Marqu~z 
de Sand r conhccerll a dita Seremss1ma Prmceza Mana 
l<'l'ancisca L a bel de Sabo~· a por Rainha de Portugal. 

TOl l . 1 !! I 

IGGG 
l;evereiru 

~i 



16GG 
Fcverci I'O 

~4 

322 UElNAilO DO SENHOR n. AFFONSO \'1. 

ART. lll. 

11 a élé arrêlt\ et accord '• entre lcs E):ccllcns Seicrnrur. 
Marquis (i(' Sande, Duc d'Eslrées, el Evêque Duc de Lno~1, 
que la dot de la ditle Ser ni sime Princesse :Mad~me l\1aru' 
l<'rançoise Elisab lh de Savo~ e, ra d i~cens m11le E seus, 
monnol ele fran (' bonne cl niant cours, qui font un mil
lion huictcens mille lirres tournois· à sçavoir quntreccn. 
mille Ecus, qui seront porlés cn c pêcrs à Lisbonnc, ct les 
nutres <'n effets, ri de la manierc qn'il-. seront dt•chu·és (luns 
l'm'lirlr suivant. 

llT. lY. 

li a 1Lé convcnu l acc.onlé entre Ir dit S icrn ·ur 1\Jar
quis de Snncle, Duc d' Eslr(•rs, E,·êqu rl Duc dr Lnon, que 
pou,r faire connoitre à toutc 1'Europc In grnndr cousidrra
lion, t'l la differ ncr que font les mai~on <li' 1cmours, et 
de Vendomc du mariagc du Sercni!'l ime Ro: de Porlu!íal 
à lotll nutre, la dol de la Sercnis.'Íme Princc~sc s •roil plu: 
g-rande, cptc c llcs qui ont été donné g ju ·que , à pr sent 
n,u.· Priuccsses d crtte mnison cn b mariant; El pom· crt 
eíTrl il~ sont convcnns, que la dille dol srra dt' si crus millc 
Ecus, il sçavoir, ccnt millc Ecus monnoic d francc, qu 
I'E ·rcllenl Seigncur .Marqui de Sand porta \'annúc pns
sóc à Lishornw, cl d laquel\c somme l'E. ccll nt Seigncur 
Comtc de Castclmeillor a donné déjà sont reçt'J à Mowieur 
Gravier, et décluré par ice\ ui, qu'illa rccc' 9it pour complc, 
et faisnnt parti' de la cliltc doL; El pour ks autr cinqccn 
mille Ecus reslans pour parfairc la ~ommc dt> si . cens mille 
F us, les clit K ·crllcns Sci~ncurs Duc d'Estrt'•cs, et Evê
quc el Duc de Laon, s'phligent commr procurcnrs de tcnir 
prêt et fournir qualreeen mil! e Ecus, monnole d • f rance, 
qui fonl un million deu -c ns mill livres tournois, argcnl 
hon, I aianl cours nu porl ou la ditte rrnissimc Prin
cesse s'embarquera pour ali r cn Portugnl, à fln que l'm:
gent puissc être cmporlé avcc clle; m le dil E~cel\enl Set
gneur le Marqnis de Snnde au nom du Serenis imc Roy de 
Po~'lugal son mallre, sera oblig" de crarentir la Ser nis~in~e 
Pnncessc, de lous les risque que sa dot pou)'roil courrtr 
sur la ~er, depui Je jour qu'il verra cmbarqu r la s_o~nw 
de la dttlr dot dan !Ps Vais~ RU).. ou la dil1r Srrrn.s~:ume 
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AllT. lll. 

Foi convido, acordado entre os cxcellentes Senhores 
l\Jarquez deSande, Duque de Eslrée, e Bispo Duque de Laon, 
que o dote da dita Sercnissima Prioceza Maria Francisca 
fsabel de Saboya será de seiscentos mil escudos, moeda de 
França, prata boa, e corrente, que fazem um milhão c oi
tocentas mil libras tornezas: a saber, quatrocentos mil es
cudos, que serão levado em c. pecie a Lisboa, c os outros 
cem mil escudos em em~ilos, c da maneira, que será de
clarado no artigo seguinte. 

ART. IV. 

Foi acordado entre os ditos Senhores Marquez de Suo
de, Duque de Estrée, e Dispo Duque de I..aon, que a fim, 
de que toda Europa veja na experiencia n grande estima
~ão, c differença, que as Casas de Nemours, c Vanclosma 
lazem do casamento do Sereni imo Rey de Portugal a to
dos os outros, o dote da Serenissima Princeza seria maior, 
que todos os outros, que até ogora se derão ás Princezas, 
qu~ estas Casas dotarão; e assim acordarão, que o dito dote 
sena de ei·centos mil e udos, moeda de França, a saber, 
cem mil escudos, que o excellenle Senhor Marquez de ·Sande 
levou o anno passado a Lisboa, de que o excdlenle Senhor 
~ou de de Castello-1\'Ielhor deu já recibo a J\Ionsieur G ra
lVer, declarando uelle, que os recebia por conta, e por parte 
do dito dote; e os outros quinhentos mil escudos, que fal
tao para o c11mprimento delle, o ditos e:xcellentes Se~ho
res Duque de Estrée, e Bispo Duque de Laon se obrigâo 
na dita qualidade de Procuradores a ter apparelhada a som
ma de quatrocentos mil escudos, moeda de França, que fa
zem um milhão, c duzentas mil libras tornezas, prata boa, 
e corre~lte, no porto onde a dita Serenissima Princ_eza ~e 
em~arcaró para passar a PorLugal, e pa~a que o dito dt
nheJro se leve nos proprios navios; e o d1to excellente Se
Jlho_r 1\farquez deSande em nou~e .rl'ElRe.r eu Senhor será 
obrwado a ecrurar a dita Seremss1ma Pnnceza de todos os 

o o 
nscos, que seu dote poderá correr sobre o mar desde o dia 
que vir embarcar a somma delle nos navios, em que a dita 
Serenissima Princcza se embarcar para passar a Portugal, 
uté o dia da sua chegada a Li~boa, ou a outro qunlqurr 

I~G~ 
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Princesse s'embnrqucra pour passrr en Portugal jnsques HH 

jour de on arrivée á Lisbonne, ou à qu !que havre de Por
tugal, ou debarqucra la dille Ser nissime Princessc; EL <'11 

ce lieu les dit Seirrn m·s Duc d'Estrée. , t }<)8que e\ Du 
de Laon, s'oblirrent de faire remellre la diltc .omme d 
quatrecens mil\ Ecus monnoie d france, en même nalur 
ct espêces que dil est, ntrc I mains des l\linistres dn e
renissime Roy de Porturral, qui eronl dépnlés pour cela 
par Sa Majeslé, lesqucl en donn ront toule q uit.tance, •t 
déchnrge necessaire à CClL' qui seront commis pour cet ef
fét par la ditlc Sereni sim Princessc, t par les dits Ex
ccllens Seigncurs Du d'Estrées, ct Evêque et Duc de Laon; 
Et pour les nutre cent mille Ecus, re. lans pour I' a ·con~
plis cmenl et parfnit paiem nt de la ditte dot, les dit.; e~
gneurs Duc d'E trées, et Evêquc et Duc de Laon s obh
genl de les fairc pa'ier à Lisbonn dan le lem' de qua.tr 
nnnées, ou plulôt si la discussion de biens pcut êtrc fmte, 
a?~- Ministres du dil Serenissim Roy don la forme . us
dltte, sur laquelle sommc d'un million deuxcens mil! hvrc 
tournois sera prise la omme de qualre Yinrrt deu , millc 
livre , ct mis ês mains de la Sereni sim Princcs5e pour 
f~urnir à ~a dépense de son voYage, et autrcs qu' il !ui con
vtendra fmre en partanl, sans aucunc diminution de. douzc 
cens mille livres à l'égard de la rcslitution de la dot. 

ART. Y. 

Sa Ma,jeslé le Serenissime Roy de Portuaal d iran.t 
passionément de faire ' 'oir à toul l monde, l'eslim qu'JI 
fait de trés l1uutes qnalités et vertus d la Serenissimc, et 
três Excellente Princesse Madamc l\lari Françoise Elisa
beth de Savo •c, veul qu' a v nant \e décés d Ia Serenis imc 
R ine de Porlucral sa Dame et mere, la ditte er 'ois i me 
Princesse Dame Marie Francoise Eli abeth de avoic ait 
aprés Elle la Cité de Faro, Alenqu r, Cinlra, el autres Vil
les, crou ernemen , Chateata. jurisdiction nominations, et 
dispositious d'Ahbayes, et nutres benefice , et gen ralemenl 
loutes le tcrre , donll a ditl ereni sime R ine mere jouit à 
present, pourêtr' possedéspar la dilt ereni simePrince~s 
I!a~e Marie François Elisabeth de avo e durant a VIC, 

amst que la erenissimc "Reine mrrr, cl toulcs lcs aulrcs 
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porto de Portugal, onde a dita Serenissima Princeza des
embarcar; e neste lugar os ditos Senhores Duque de Es
tré~, e Bispo Duque d~ Laon se obrigão a fazér remetter 
a dita somma de quatrocentos mil escudos, moeda de Fran
ça, na mesma natureza, e no mesmo dinheiro corrente, e 
em especie, ás mãos. dos Ministros do Serenissimo Rey de 
Portugal, que forem deputados para este effeito pelo dito 
Senhor: os quaes darão todas as quitações, e descargas ne
~essarias aos que tiverem poder da Serenissima Princeza, e 
forem por ella nomeados para este effeito, e pelos ditos ex
cellentes Senhores Duque de Estrée, e Bispo Duque de Laon; 
e outros cem mil escudos restantes para o cumprimento, e 
perfeito pagamento do dito dote, os excellentes Senhores 
Duque de Estrée, e Bispo Duque de Laon se obrigão aos 
fazer pagar em Lisboa aos Ministros de Sua Magestade em 
tempo de quatro annos, ou antes disso, se a discussão dos 
bens puder ser feita antes, segundo a forma sobredita; so
bre a qual somma de hum milhão, e duzentas mil livras 
tornezas se tomará a somma de noventa mil livras, e se porá 
n.as mãos da Serenissima Princeza para os gastos da sua 
VIagem, e para outras couzas, que lhe ~erão convenientes 
ao tempo da sua partida, sem alguma diminuição da dita 
somma de hum milhão, e duzentas mil livras tornezas, a res
peito da restituição do dote. 

All.T. V. 

. Sua Magestade o Serenissimo Rey de Portugal, dese
Jando apaixonadamente mostrar a todo o Mundo a, estima
~o, que faz das grandes qualidades, e virtudes da Serenis
Slma, e Excellentissima Princeza Maria Francisca Isabel de 
Saboya, q'ter, que succedendo a morte da S~renissim~ ~ai
nh.a de Portugal sua mãy, e se·nbora, a d1ta Seremss1ma 
P~mceza tenha depois della a Cidade de Faro~ .L\le~quer, 
Cmtra, e outras 'Villas, governos, Castellos, Jur•sd•cções, 
nomeações, e disposições de Abbadias, e outros Beneficios, 
e geralmente todas as terras, que a dita Serenissima Rai
nha rnãy goza, e possue de presente, para serem possuídas 
pela dita Serenissima Princeza Maria Francisca Isabel de 
Sahoya em sua vida, assim como a dita Serenissima Rainha 
mãy, e todas as outras Senhoras Rairihas de Portugal sem-
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Ilcincs de Portugal en ont toujour:.. jnui, lesqucls Elals rn
lcnt q ualrc ,-j ngl à rcnl mil\ c crusndcs Jltll' an, cl fJUclqucs 
l'ois plus. 

.\1\T. '1. 

Le Sercni:;simc Roi tlc Portugal ('lablira In mnisou de lu 
Screnissime Reine :;a fcmmr un mois apre:; qu'clle ~era rrr
ri\'ée à Lisbonne awc la mt'lmc nrandeur !'l mac:mfkrnec r- ' , . ,.1 
que crllr des nutres Hcincs qui l'onl preeefléc. el qu1 est 
convcnnble (I son rang, el à sa dignité. 

AI\T. ,.H. 
Aussitót que la dilte Sercnissimc Princcssc Damc 1\Ja

ric :Fraw;:oisc Elisabeth ele Sa\O\C scra nrri\ '•c fi Lisbonne. 
Elle jouira de tous lrs clroits, jn·i,ilrge , et facullé donl 
les Reines de Portugal nnl joüi jusques a prcscnt datiS les 
dooanes, maisons dcs rot\lumes, maisons des conquête • ct 
partont aillcurs Otl il nppartiendrn. 

AHT. Ylll. 

Jusqucs à cr que la Serenis ime Princcl'St' Damc )larie 
l'ran~oisc Elisoheth de Sa\O)C soit l'll pos~ession Ms l<:tnts 
mcnttom•(•s ou cinquicmc articlc, lc Srrcnissimc Hoi de Por
turra! !ui assigncra un rcvcnn (lc lrr.nlc millc rrmmdcs par 
au pour ses dép nscs. 

Alll'. lX. 

Et cn cas que la dittc Scrcnissime Princes!lc Damc Ma
ric Fran~oisc Elisabelh ele Snwyc suni\c 1(~ Screnissime 
lloy de Porlu~al, soil qu'e1le ail dcs Enfan:;, ou qu'ell.c 
n'en ait pas, Elle aura pendanl avie les dits Etals des llci
nes de Portugal, pour lrs posscdcr, el cn jooir uinsi que 
les nutres Reines cn onl joui, ct c.ommc la ercnis ime 
Heinc mcre les possede a prcscnl. 

,\In. x. 
Eu cns que la dillt' Sercnissimc Princcss<' Dnmc l\ll1riL: 

Frnuçoi!le Elisnbelh de Savo~·e suniHlnt nu Scrcni:;sim(ROI 
~ou épotn., la Sercnissimc Jlcine mcre po:;:;ede encorc b 
Elat~ mrntionnt'!' '"' <'inquiem(' articl , ct qui' par<'<' moJcn 
la d1UP Srrcnissimr Prinre~sr ne lrs pui~sr enrorr pos-
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pre as lograrão, e possuirão: os quaes Estados valem o:
tenta, ou cem mil cruzados de reuda em cada hum anno, e 
1•lgumas \Czes mais. 

ART. VJ . 

. O_ Sercnissimo Rey de PorLugal formará a Casa da Se
remssJma Rainha sua mulher, hum mez depois de sua che
gada a Lisboa, com a mesma "randeza, e magnificencia, 
que se f'ez {ls outras Senhoras Rainhas, suas antecessoras, 
e que convem a seu Estado, c sua dignidade Real. 

AllT. ' 'Jl. 
. E tanto que a dita Serenissima Prioceza 1\laria Fran

c~ c~ Isabel de Sabola chegar a Lisboa, gozará de todos os 
~Jreitos, privilegios, e faculdades, de que as ditas Serenis
stmas Senhoras Rainhas de Portugal gozárão até o tempo 
prc_sente nas Alfandegas, Casa de Conquistas, e em todas as 
ma1s partes, onde lhe pertencerem. 

ART. VIU. 

. E em quanto a dita Serenissima Princeza Maria Fran
c~sca Isabel rl ~ Saboya não entrar na posse dos Estados men
Ctonados no quarto artigo, o Serenissimo Rey de Portugal 
lhe assinatú huma renda de trintn mil cruzados em cada 
hum armo para seus gastos. 

ART. IX. 

. Em caso, que a dita Serenis ima Princeza Maria Fran
Ct$ca Isabel de Sahoya vença em dias a Serenissima Rainha 
de Portugal, ou lendo filhos, ou não os tendo, haverá, em 
quanto viver, os ditos Estados das Senhoras Rainhas de 
Portugal, para os gozar, e possuir da mesma maneira, que 
as outras Senhoras Rainhas os possuirão, e gozárão, e como 
a Serenissima Rainha mãy os goza de presente. 

ART. X. 

. E em ea o que a dita Serenissima Princeza Maria Fran
Cisca Isabel de Saboya vença e~ dias ao Serenissi~10 ReJ 
seu Esposo, e a Serenissima Rawha mãy possua amda os 
Est~dos mencionados uo quinto artig~. e que por este meyo 
a drtn SPrcnissima Princeza os não possa atoda gozar, o 
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s der, le Serenissime Roi de Portugal promet, et 'oblirre 
selon sa magniG.cence, et generositó accoutumé , _ out~e les 
trenlc mill crusades ci devant m ntionnés de lm asst<Toer 
d'autre élahlissemens ct r venus jusque à c 9u'elle jouiss 
des div Etats, et en la placc d'iccu: qui sotent cumeua
blcs et prol10rtionnés à son ranO" et à sa di"nilé Uoiale, et 

o• . l' 
pareils aux traitcmcns faits au.· autre llcincs _qm ont 
prec.edée, et à ceu · dont joult prcsent.emenl lu d1tte Scre
uissime 1\ei.ue mere; Eu sorte néanmoins que les tre~tc 
mille crusades mentiouné au pre ent articlc feront partte, 
et entr ront eu comptc dcs dits ét.abli.. ·em ·ns, Etnl , et ~e
venus qui doivenl être as ignés à la ditle rcnis ime Prm
cess en v rtu, ct suivant l pres nt articl . 

AUT. ' I. 
En cas que la ditte Scrcnissimc Dam l\laric Françoise 

Elisabeth de aVO)'C urvive le Ser ni sim' no d Portu
gal, ct qu'cllc n'ait point d'Enfan , t v uill sortir du 
Roraume de Portugal, on lui r ndra sa dot entiére; t ou· 
tre et par dcssus sa doi, on lui donnera la somme de ciuq 
cent mille livre tournois, fai ant le lier ' d'ic lle dot qu'elle 
pourra emporter librement et sü.rement en qu •!que licu 
qu'_elle se retire; comme au si . es ba<Tues, jo ·au.· , arrren
tene, et meubles, tant ceu qu'clle auroit porté an' elle. 
que ceux qu'el!e auroit p(l avoir, ou acquerir depui ; à la 
reserve toules fois de c u. ou de lles qui s lrom ront 
être de la Couronn de PortuO'al· Et par illemenl Ell 
pourra disposer, et te ter s lon a volont · et inl ntion d 
l?ut ce qui lui sera ad nu, et éch(l par succe sion, dona
tlon, ou aulrement n quelque maniére qu c puisse Lre, 
et jusque à l'acluel payement, et rembours ment de dit
te sommes; Elle jouira plein m nt et librem nl. oit en 
Portugal, ou en quelqu' autre li u qu' elle se r ti r . dcs 
droits, privile"es, prero"ati,cs, Elats, ct revenus affectés 
au · Reines d Portu ai et mcntionn's dans le arlicl s pre
cedeu , lesquels eront payables, t rcmboursables en trois 
pay~mens égau ·, et en trois année con é utivcs; cl à pro
porll~n que les dits paJem ns seront fails, clle e d mcttra 
rles d1L droits priviJeo , pr rogatiYes, Etal~, ct re,cnus, 
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Serenissimo Rey de Portugal permitte, e se obriga segundo 
sua magnificencia, e generosidade cestumada, álêm dos trinta 
mil cruzados acima mencionados, de lhe assinar outros es
tabelecimentos, e rendas; até que ella goze dos Estados, e 
em lugar delles, que sejão convenientes, e proporcionados 
a seu Estado, e á sua dignidade Real, e iguaes aos trata
mentos feitos ás outras Rainhas, que a precederão, e a es
tes que goza de presente a Serenissima Rainha mãy; po
rem de tal maneira, que os trinta mil cruzados, de que se 
faz menção no presente artigo, farão parte, e eotrarão na 
conta dos ditos estabelecimentos, rendas, e Estados, que se 
houverem de assinar á dita Serenissima ~rinceza em vir
tude do mesmo artigo. 

ARt. XL 

Em caso que a dita Serenissima Princeza Maria Fran
cisca Isabel de Saboya vença em dias a seu marido o Se
renissimo Rey de Portugal, e que não tenha filhos, e queira 
sahir do Reyno, se lhe tornará a dar o seu inteiro dote; e 
álêm da restituição do dito dote, se lhe da·rá tambem a 
somma de quinhentas mil livras toruezas, que faz hum terço 
do dote, a qual somma poderá levar livre, e seguramente 
para qualquer lugar, a que se retirar, e da mesma maneira 
os seus anneis, joyas, móveis, e baixelas; e assim os que 
houver levado, como aquelles que tiver, ou puder ter ad
quirido depois, excepto com tudo aquelles, ou aquellas, que 
constareJ;Il ser da Coroa de Portugal; e na mesma fórma 
poderá dispôr, e testar, segundo sua vontade, e intenção, 
de tudo, a que houver adquirido, e lhe couber por succes
são, doação, oil por outro modo, em qualquer maneira, que 
possa ser, até o actual pagamento das ditas sommas; ego
zará inteira, e livremente, ou seja em Portugal, ou em qual
quer outra parte, dos direitos, privilegios, prerogativas, Es
tados, e rendimentos pertencentes ás Rainhas de Portugal, 
e mencionados nos artigos precedentes: os quaes serão pa
gos em tres pagamentos iguaes em tempo de tres annos con
secutivamente; e á proporção, em que os di tos pagamentos 
serão feitos, a Serenissima Princeza dimittirá de si os ditos 
direitos, privilegias, prerogativas, Estados, rendimentos, ab-
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ubsolum 'nt ct cnli{•rement aprés l'llclu~, 'l parffiit rem
hourscnwnt ele, ditte~ sommc . 

.un. ;u. 
Comm auli ·i arant la dilt remss1m Princes ·e des 

Enfaus de son mariagc, t sunivant nu Screni. sim e R o 
de Porlugnl cu as qu'cllc , 0 ulut sortir du Uoraume .uu 
lui rcndru s ul mcnt le ticrs de sa dot et !e ticrs des cmq 
cens rnillc livres tournois donn{•s par des'us la di~te dol, 
donl ellc pourra disposcr, ainsi que des ba,.,.ues, J?yau~, 
nrgcnteric, el meuble qn' llc auroit pu avoir depm , nu
tres Loulcs foi qu ceu. qui ·e tromeront etrc de la ou
ronne; Parei li meu L Ellc pourra dispos r, et te ter de tout 
c c qui lu i aura pft échoir par suc!'Cs~ion, donation, ou au
tremcnL .cn quelquc manit:•r qu ct puissc Lrr, tl'empor
lcr avcc elle en quclque lieu qu elle :e retir · l s deu. nu
tres ticl's de la dot, ct du liers d'icellc montaul à la sommc 
d • ciuq ccns rnill 'livres tournoi accordés par forme d'aug
ment de doL, dcmcureront nffe t<'s à e Enfans, d nt cll 
n~na sculcment In jouissancc cl percepliou dcs rev nus sn 
''IC durnnl, qui lut ~cront porté · Urt:'ffit!lll, ellibrem n{, Cll 

qu lquc part qu'cllc puis etre. 

ART. XIJ1 • 

. \rri,ant lc préd '•cés de In diltc Scn·ni~~ime Damt• ~la
ric Françtlise Eli~nbclh d • S:noH', un tÍl'l',' dl• sa dot mon
lnnt ú In ~omm de' cinq c ns m'illc liHcs lnurnois. dcm u
rcra pu r forme d gain nuptial au ScrrnÍ!i ·im Ho. d' Por
lu~al, t'l le~ dPu nutres ticrs, ::nC(' scs bnp,uc:;, et jo)aU\., 

1'1 meuhlrs tnnl Cl'IL\ qu' Ih• aura porlés, que rcu\. par •llc 
dqmi:; acquis, antres tout s foi· que cru. dn la Couront~l' 
1l' lJortu~a I, romn c nussi lout cc qui lu i <wrn pu t'>dtolr 
pcndnnt. son marin,.,.e par uccession, donation, ou nut -
ml'nl de quelqnc manirrc tLUC ce puis· Hre, apparliendronl 
en propr<' à cs Enfans, ou nu cleffaut d'iccu pas croll~ à 
~c:. hcritiers de sou cot(•, t ligne, san:; tout s fot!' qu en 
<'onst'q llCIH'.e de Cl' a ri ides ll' poli\ oi r l'l faculte de te trr. 
<'L dP di~pos<'r librcmcnt ~l'lon ~ou intentinn l'l volonl(• dt' 
IOliS les hiPnt- qu 'ellr (Hil"él, lui ·oienl olr~. 
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solula, e inteiramente depois do actual , e real pagamento 
das ditas sommas. 

ART. XJI. 

Como lambem a Jíta Sereni sima Princeza tendo filhos 
do sett 1\Jalrimonio, e rencendo em dias ao Sereoissimo Rey 
de Portugal, em caso que clla queira sahir do Reino, se 
lhe tornará sómcnte u terça parte do seu dote; e a terça 
P~l'Le das quinhentas mil livras tornezas dadas de mais do 
dJto dote, do qual ella Serenissima Princeza poderá dispôr 
da mesma maneira, que dos anneis, joyas, móveis, e bai
xelas, que tiver levado comsigo, ou. que tiver adquirido, 
exceptos com tudo aquelles, que forem da Coroa; e da mes
ma maneira poderá di pór, e testar de todas as couzas, que 
lhe co~bcrem por successão, doação, ou pwlquer maneira 
qu~ SeJa, e lcvallas comsigo para qualquer pa1le a que se 
retire; e os ' outros dous terços do dote, ~ do terço rlelle, 
que monta quinhentas mil liuas tornezas, acordadas por 
~órma de au"mentação do .d~te, fica:ão pertencendo a seus 
l~os; dos quaes a Seremssima Prmceza terá sómente o 

Tho, e possessão, dos rendimentos, em quanto viyer, que 
e serão levado segura, e livremente a qualquer parte, 

onde e tiver. 
ART. XIII. 

p . E succede11do primeiro a morie da dita Sereuissima 
rtnceza Maria Francisca [sabe] de Saboya, hum terço do 

seu dote, que importa a somma de quinhentas mil liuas 
tornezas, ficará por fórma de lucro nupcial ao Serenissimo 
Rey de PorturraJ, e os outros dous terços restantes com 
seus annr;c;, móveis, e joyas, assim aquelles, que tiver le
vado com~ugo, como aqttelles, que tiYer adquirido, (tirado 
~omtudo os q_ue pertencerem á Coroa de Portugal) co~o 
ambem o mais, que lhe pertencer, durante o IHat~Jmoruo, 

por uccessão, doação, ou de outro modo, e maneira, que 
possa ser, pertencerão propriamente a seus filhos; e faltando 
elles, passarão n seus herdeiros da sua parte, e liuhagem; 
s~m que com tudo, em consequencia destes artigos, lhe seja 
tirado o poder, e faculdade de testar, e dispôr livremente, 
s~gundo na inteurão e vontade, de todos os beus, qu e eJla 
ltver. ' 
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Al\1'. XIV. 

Lc dit Sereni sime Seicrncur Roy de Porl~rral donnera 
'n faveur de mariacr à la niltc Ser nissim Pnnce s Da me 

t) 

1\larie Franç.oisc Eli abeth d Saroye, la ~alleur de ~ua-
ranle millc Ecus ne bagues, el joyau , qu~ serout ttmé. 
lor cl la délivrance qui en s ra fail à la d1tte erem stm 
Pri nccsse, lesquel ell' pourra emporler arrivant l prédé
cés du dit Ser ni sime S ip;n ur Roy d Portugal aYe a 
<lot, cl aulrcs hose:~, à ell accordée par 1 s pre 'OS ar
ticles. 

AilT . • -v. 
La ditle Sereni sime Prin e ·c s harrr d la cl pense 

~les pcrsonnes qui la ui,•ronl, depuis son cl part de Paris 
jusqucs à son arrivéc à Li bonnc ou au premier hanc du 
Rol:aume d Porltwal, ou elle pourrn debnrqucr. 

ART • • Vl. 

A '•lé aussi comcnu, et accordé que dans la somme 
d'un million cinq cen mille livres tournois promise n clot, 
laqt~ellc s.o~me doiv nt compler <'l rec yoir les 1\lini tre~ 
du Ser ntssnne Ro <le Portugal comm il cst de lar C1 

d vaut, il n'y eutrera poinlla lalleur dcs bacrues l jo)au: 
de la dittc ereni im Princes e Dame Marie Françoi e 
El.i abeth d Savoye, ni les autre meuble qu' elle pourra 
fmrc apportcr avec soy d quelque natur qu'ils soren~, 
lesqucls ncanmoins scronl t ls qu l dit E c 11 ns t~1-
rrueur Duc cl'Etré , ct EYóqu ct Duc d Laon croir~nl 
ólre propres, el com nabl à la !ITand ur d'une lcll • Pnn
ccsse. 

1\T. ,' YII. 

Et .comme il ;noiL été re olu ct accord ' , que I'e'\cel
lcnt Se~gncur Evêque et Du de Laon pas roit en Anrrle
lcrrc, pour conclurc, et ratifier cn cc lieu, c que l'E.
cellenl Seigncur Marqui d Sandc awit déjà cone. rt ~ e? 
fran par l' entrem i e de Monsi ur lc Marqui de Ru' 1.,.11•1 

avec .l agr>ment, et la participalion de leurs ~ aj tfS B.n
lan.mques; cl parcc qu'il avoit té com nu par le pr '1111 r 
arltcle de cc onlracl, que l mariag du ercni ~imc. tr · 
haut, et lrt\s puissant 'igneur D m Alphonse i 1 ";lc R o. 
d' Porlurral fi\ •c la S rcnis im l'l tré E'\ r\1 nt Pnnce Sl' 
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ART. XIV. 

f! dito Serenissimo Rey de Portugal dará em favor do 
Matnrnonio da dita Serenis ima Senhora Princeza D. l\faria 
Francisca Isabel de Saboya o valor de quarenta mil escu
dos em anneis, e joyas, que serão estimados, e ayaJiados, 
quando se entrecrarem á Serenissima Princeza; os quaes 
P?derá tambem levar comsigo, succedendo que reoça em 
dws ao Sereni imo Senhor Rey de Portugal, com seu dote, 
e o mais que lhe for concedido por estes presentes artigos. 

ART. XY. 

A dita Serenissima Senhora Prioceza toma por sua conta 
os ~a los das pessoas, que n acompanharem, depois que 
parhr de Pariz até a sua chegada a Lisboa, ou a outro 
qualquer porto do Reyno de Portugal, onde desembarcar. 

ART. XYJ. 

Foi tambem convido, e acordado, que na omma de 
hum milhão, e quinhentas mil linas tornezas promettidas 
ern dote, a qual somma devem contar, e receber os :Minis
tros do Serenissimo Rey de Portugal, como acima fica de
clara~o,. niio deve entrar o valor dos anneis, e joyas da dita 
Seremss1ma Princeza :!\faria Francisca Isabel de Saboya, 
nem os outros moveis, que ella poderá Je,ar comsigo, de 
qualquer qualidade que sejão, os quaes com tudo serão 
ta.es, que os ditos excellentes Senhores Duque d'Estrée, e 
~lspo Duque de Laon julguem ser proprios, c convenieutes 

grandeza ne huma tal Princczn. 

ART. XVII • 

. E .Por quanto estava resoluto, e acordado, que o excel
lenbssimo Senhor Bispo Duque de Laon passasse a Ingl~
t~rra, para alli concluir, e ratificar o que em França hav1a 
ajustado com o excellente Senhor Francisco de Mello de 
~orres Marquez de Sande, o que se ajustou por interven
Çao do 1\Iarquez de Rouvigni com appro~açiio ~e ~uas Ma
gestades Britanicas; e porque em o artigo pnme1ro deste 
tratado estava tamhem resoluto, e acordado, que o casa
mento do Serenissimo, e Poderosissimo Senhor D. Affonso VI 

Re)' rie Portu~al com a Serenissima. e Ewrllentissima Prin-
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Madame l\'Iarie Françoisc Elisnbcth de Snvoye, seroit c ·lc
~wé dans la Cour d' Angleterre, et en presence de leurs Mo
JC lés Britanuiques, ce qui nc s p •ut é · 'cutcr pres nte
men t; d' autant que Di u, aianl youlu aflliger c e Ro~al~me 
d' une contagiou si grancle, et si ruelle, qu 1 S rem s1m~ 
1\o. de Portugal, no peul 'oulfrir, qu'un 11er onne nu~s• 
sacrée, et aussi precieusc pour lui, que cell d(• la Serems
simr Princessc soit e:xposéo au p ril qu' >lle pourroit coun:c 
en passant en Angl terr , à cause d la su.ditte malad1e 
conlagicuse · Pour cet ITet il veut et ordonne, qu lr ma
ri age soit célébré en la manicre qu'il est porté dans l prl'
mier arlicl , pour ce qui regarde les formes et les sol m
nités accoütumées, ou á la Rochelle. ou en quelqu autrr 
lieu oSI il faudra qu'elle 'embarqu : C qui se~ rn pour 
~ors avec lu grnndeur ella dignilé convenahle à leurs Ma
JCS\és. 

.\1lT • • ·Ylll. 

Et d'nulant que suivant 1 quatrieme nrlicle d ce Con
lract, les dits E cellem1 Seign urs Duc d'Estrées, et ~'ê
que el Duc de Lnou, se sont oblirré de faire fourmr la 
somme _de q~whecen mi~ Ecus. qui font un million deu.-
c.ens tmlle l1vres iournms en arO't:>nl bon, et a'iant cours; 
Et qn'il Jleul étre du servico du 

0
St.>renis.imo Roy de Po~

lugal, qu'on emplo1e dé ici en une [ois. ou plusieurs, partlé 
rle _la rlitle somme il a été co menu, et arcordé, que c~llc~ 
qUJ_ scr~nt demand '•es pour ce ujet par :M. Pierrc d Al
metda cl Amaral, con.er de Porle ecretaire de cell .tUn
bassad , comme Tresorier de la dot d la er nissim Prin
cesse, en vertu du pouvoir à \ui donné par 1 erenissitn~ 
Roy de Portugal; lui seront fourníe ; El de toul cc qUJ 
sern reçü par lc dit Seign ur Piem~ d'Almeida d'Amaral, 
et dont il ama donné ses quil.tances1 le Serenissime Roy de 
Portugal cn fen tenir compt ur \e pri · d la ditt_ do~, 
comme <iiÍ lc dit Srr nis. ime Roi d Portugal J'ayotl f11tl 
reccvoir lui mêmc. · 

.\.UT .• LX. 

Et enfin le, dits Seigneur Duc d'E tr es, el Evêque 
e~ nu de Laon s'obligent, e1- promettrn nu nom de Mo•~
Sl ur le Du d Vcndómc, que lui et lou ceu de sa mat
,on s'cmplo'iernnl cn frnnce, et par tonl ailleur~ pour toul 
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eeza 1\laria Francisca Isabel de Sabop, se devia celebrar 
na Corte de Inglaterra, e em presença de Suas Magesta
de.s ~ritanicas, sendo a Omnipotencia Divina, a que per
mittJo, que o mal de contagio naquelle Reyuo fosse tão 
cruel, como se experim~ota, e o Grande, e Serenissimo 
R.ey de Portugal pela grande, e singular e~limaçã? qu • 
faz ~la pessoa da Serenissima, e Kxcelleotjssuna Pnnceza 
~ana Francisca Isabel de SaboTa, a ní:10 quer expôr a hum 
1ao grande perigo, sendo para elle buma pessoa tão sagra-

a, ordenou que o dito casamento fo e celebrndo na fórma 
declarada no primeiro artigo em Arrocbella, ou na parte, 
onde depois com o decoro devido se deve embarcar n dita 
Serenissima Princeza, e com magnificencia c apparato, qur 
conyém a similhantes l\Iagestades. 

ART. xvnt. 
Por quanto em o quarto artigo deste tratado se obri

tào os ditos excellentcs Senhore Duque de Eslrée, e Bispo 
uque de Laon, a que ~m Lisboa se dará a somma de qua

:.rocentos mil e cudos, que fazem hum milhão, e duzentas mil 
lvras torueza , boa de receber, e do yalor, e para o sen iço 
~o Serenissimo Rey de Pot1uaal póde ser nccessario ,·aler-sP 
.8 parte de te dinheiro, será dada a dita quantia, ou quan

rias, por huma, ou duas yezes, ou ns mais que quizer, ao 
S outor Pedro de Almeida do Amaral, do De< embargo ~e 
d ua Magestade na ca~a da Relação do Porlo, Secreta~IO 
.esta Embaixada, como Tbesoureiro do dote da Sererus

suna Pri nceza como con ta do seu poder. E lodo o di-
nh · ' J'd etro pelo di lo Pedro de Almeida do Amaral rece )1 o, 
s~rá levado em conta, com~ se realment.e o dito Serenis
sJmo Rey de Portuual o houYesse re ehido. 

• 1:' 

AIIT. XIX. 

D E finalmente os Senhores Duque de Estrée, e. Bispo 
n uque de Laon se obrigâo, e pr01neltero, que o d1to Se
h?r Duque de Vandosma, e toda a sua Casa se emprc.garil 

nssnu em Fran~·a, como ('rn qualquer parte, rm tudo o que 
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ailleurs pour lout ce qui regard ra I s inlcrcts du Screnis
sime Ro de Portugal, ommc ils feroient pour les leurs 
proprcs, et dans loule \es occa ions qui s' n pre enteron~; 
Et à cet effêt le dit er nis ime Sei.,.neur Ro pourra teu1r 
cn f rance, et pres de 1\lonsieur le u de V endômc la p r
t~?nn qu'il jugera necessaire; Comm pareille~~nt 1\lon
~teur de Vendóme pourra lenir pr du Ser m s1me Ro-r 
de Portucral lcll personn qu il jup;era convenab\e. Je Louls 
1\lalharcl Cons.cr du Roy en se Con.cs et Secr t.re rTiial de 
l\l:u:ine commis et choi i a cel effet, par les dit Ex.ccllcns 
Seigneurs le Duc, el 1\'Iarcschal d'E trées, t Duc et E' êqu 
de Laon, ai fais écrire Ics presens articles en la maison d 
I'Excellenl Scigneur 1\larquis de Sande, Ambassadcur E~
lraordinaire du Serenis~ime Roy d Portugal yers \e Ro · 
de la Grande Brelagne à Pari. l vin~t quatriem jour de 
Fevrier l\fl si:cens soi ant si ·. 

l<'r.co de l\lcllo de Torre , 
1\fnrqucz de Sande. 

(L. S.) 

Le Du d'K tré s. 
~L. .) 

c~sar d'Estr '•c 
E' êqu Duc de Laon, pai r 

rlc franc . 
~ L. S. ' 
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locar aos interesses do Serenissimo Senhor Rcr de Portu
gal~ e os trará, e procurará como proprios em todas as oc
caslões; que offerecem; e para este effeito o dito Senhor 
Rey de Portugal poderá ter em França, e junto á pessoa 
do Senhor Duque de Vandosma a pessoa, que julgar ne
cessaria; como tambem o Senhor Duque poderá ter em Por
tugal, a que lhe parecer, junto á pessoa de Sua l\lagestade, 
tudo na mesma fórma. E eu Pedro de Almeida do Ama
ral, Secretario de Sua l\Jaaestade na Embaixada extraordi-. o . 
nar1a a Sua Magestade da Gram-Bretanha, o escren em 
casa do Excellentissimo Senhor Embaixador extraordinario 
:M~rquez de Sande, em Pariz aos vinte e quatro de Feye
rciro de mil seiscentos sessenla e seis. 

Francisco de 1\:lello de 'fones, 
Marquez de Sande. 

(L. S.) 

O Duque d'Estrée. 
(L. S.) 

Cesar de Estrée 
Bispo Duque de Laon, Par 

de França. 
(L. S. ) 

--

ro.u . r. 
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;31· ostquam Chn, tinnis:imus R c. C:\ una }Wrtc nu 18 c-
nioribus modis Castellm Rcrrcm addurcrc potuit, ut ea locn: 
eosquc stntu Belgii, qu;c Rerrinm Christiani-sima' U\..On 

um succcssionis et dcYolutionis jurr pcrtiner comperlum 
csl, ex requo bonoquc concNlcrcl; nec ex nllcra parte .Lu
sitanim R1'X rnullis ,·ictMii~. intPncnlnque ct nuclonlah' 
~Ia(Tme Britnnim Ucgis lutam cl honorificam pac 'm a h c~
dcm Castcllro Re c obtincrt' Yaluit; quum dcniquc mullr
vlici e~perimento ac re ipsa ntrinqne compcrlum sit sola 
vi annorum cornpclli Castcllanos posse, ut unicuiquc suum 
aut rlcnt, aut pcrmittant: Nos lUt'lchior de Harod, Bnro il 

Snnclo Romano, Eque, Orrlinil', qui a Saneio Lazaro no~~n 
habet, Abbos <meti Leonnrdi de Corbiniaco, e Co1nllo 
Slatlls Christianissimi Rc(Tis, et Commissarius cum fncul
tale ad hunc Tractalum pcrfkicndum ab ipsa Christianis
sima l\lajrstate dcputnlus ex tma: Et. nos Domnus Vnscu~ 
Lurlm·irus da Gmnn, l\Inrchio de Niz:fl, ·c. 1 omm1s .Jonn
IICS daSiha, r iarchio dcG mea, c. Domnus \nlonius Lu
doYicus de JUcncses, l\Jarchio de Mnriahn, ~ · c. l"rnnci.·cus dr 
l\Icllo de Torres, 1\[archio de Samlc ·c. Lu do' i cu de Ya:
conccllos c ousa, Comes et Dominus de Ca, IPI-melhor, 1'1 
Antonius de Sousa d i)Jnccdo, Se rctarius Stnlus &c. PC\~l 
~ommuuicalas \ici,sim c:~..aminatasque, quas ob ip. is ~ra
Jcslatihus habemus facultatcs, omnibusque matur~ constde
ratis, fccimn ct trnnsrcrimus c\.. corundcm Hcgum manda
~is; ct virlutc prmdirtn1:'um fncullntum, quarum exrmph~n~ 
ndra drscrihitur, c;equenii'S l~rrdcris offen. iYi rt dl'fen~n 1 



DO l'OR TEli1PO DE DEZ ANi'íOS J~~THF. EJ.-HEI O ~E.\HOH 
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. DE l\JAUÇO DE 1661 . 

Despo~'S que eiRey Christianissimo de huma parte 
nam pode por alguma via de brandura, e, ciyiJiJade b 'ar 
e~~ey de Castella, a lhe fazer razam tocante os direytos le
grtJmos, e evidentes da Rainha sua mulher sobre algumas 
praças, e Estados dos Paizes Bayxos : e que ele outra clRey 
de ~ortugal nam pode tambem, nem por suas muytas vi
ctorras, nem pella iutervençam, e pello cuidado delRey de 
Inglaterra alcallSar delle huma pás segura, e horrorosa, e 
que Suas Magestades eslam inteyramente persuadidos que 
nam ha senam a força de Armas, que possa meter os Cas
telhanos ti razam e obrigalos a dar a cada hum o que 1he 
pertence. Nos Melchior de Harod llaram de Saint Rornain 
Cavalleiro da ordem de Sam Lazaro, Abbade de Sam Leo
nardo de Corbinhac, do Conselho de Estado de Sua Mages
tacle Christianissima, e seo Comissa.rio deputado com po
deres bastantes para conciuir este rrratado de humu parte, 
e nos Dom Vasco Luis da Gama Marqués de Nisu &c.; 
~om Joam da Siha Marquês de Gomeya &c.; Dom Anto
mo Luis de Menezes JVIarqués ele l\'Iarialva &c.; Francisco 
de Mello de Torres Marqués de Sande &c.; Luis de Vas
concellos de Souza Conde e Senhor de Castelmilhor &c.; e 
Antonio de Souza de Macedo Secre~ario de Eslado &c., 
Comissarios Deputados de e!Rey de Portugal com poderes 
sufficientes para concluir este Trat~do ·de outra 1~arte, des
]~oys de aver reciprocamente comumcado, e exammado nos
sos poderes, e considerado maduramente todas as couzas 
l1avemos fe)'to, e firmado em nome dos Reys UOS!'!OS Senha-

.. 
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1GGl Artículos, ut ca rationc Castellani in paccm justam, secu-
nt•u·ro l ·r. :lf ram et 1ononucam consentire cogantur. 

Al\T. 1. 

Quum primum ele pace, quro nunc agilatur inter Gal
linm ejusquc Fmdcratos ex una, ct Augliom ex ult~ra con
vencrit, Rcx Cbristianissimus bcl1um indic •I Reg• Castel
lce, inferretquc re ipsa tona, marique. 

All.T.U. 

Si contra spcm et votum utriusquc llcgis de pace illa 
Anglicana non comcniat in prrescns, nec postca intra spa
tium triginla J~ensium aL hodierna die sequent.iur~, l~ex 
Christianissimus exaclis illis trirrinla mensibus nilnl obs
tante helio Anglicano, Regi Caslellre bcllum indicet, s~rva
biturque rcligiose pr<esens Tractalus per deceunium_ mte
grum et e ·actum, ab hodierna die numerandum: et s1 forte 
gravihus de cansis ipsa Christianissima 1\Iaje tas bellum non 
indixerit Castellro exactis illis lri<rinta mensibus, nihilomi-n .. 
nus prcesens Traclatus usque od finem dicti dccenn sena-
bilur ·exucte omnihus in rebus, etiam in continuatione sub
sidii llongintorum Cruzadorum millium eo modo, quo ca
vclur Articulo sequenti, ad eam usque diem, qua r ipsa 
Rex Christianissimus bellum indicet Regi Castellce. 

ART. Ul. 
Ab eo dic, quo pr:csenti Tractatui subscribetur usquc 

ad clicm, quo Gallia bellum Caslellre iodicet, quod fiet, ul 
Articulo antecedcnti cautum est, intra spatium triginta m~n
sium, et minus etiam, si de pace An"licana ante comemat. 
Rex Lusitanire b Hum porrb "erel totis viribus, ncque pa-o . 
cem, aut inducias ullas brcyis uul longioris te~por~s cu~ 
Castellre Coro na pacisca.tur; et ut commodius Lusitanli.B R ex. 
~ell_icos sumptus, donec 1\ex Christiauissimus ill?d bellum 
md1xerit~ sustinere possit, ipsu Christianissima M?J?stas con
cedet 1\'lujcstati Rc<ris Lusitanire in annuum subsJdJUm octo
decics centena Lib~arum Ga11ire moncltr millia, quru summa 
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res.' e em virtude dos sobreditos poderes os Artigos de 
unJam, e de liga offensiYa e defensiva, que aqui se seguem 
para reduzir os Castelhanos a consentir em huma pás jus
ta, segura, e honoroza. 

ART. I. 

Tanto que a pás que se trata de presente entre França 
e s~os Aliados de buma parte, c Inglaterra de outra, será 
~ssmada elRey Christianissimo romperá com Castella, c 
le fará guerra effcctivamente por mar e por terra. 

ART. IJ. 
Se contra a esperança e dezejo cõmun dos dous Reys 

~sta pás com Inglaterra nam se fizesse agora, nem dentro 
0 curco de trinta mezes seguintes que se deverám de con

ta!· do dia de hoje despois que estes trinta mezes ouverem 
~~ 1 r?do, nam oh tante a guerra Anglicana, eiRey Christia-

ISSJmo romperá com Castella, e este Tratado se observará 
e guardar[! reliaiosamente pello tempo de des annos, a con
~ur ?o_ dia da assinatura delle, mas se acaso Sua 1\Jagestade 

6 hnst•anissima por graves cauzas nam romper a guerra no 
_rn dos trinta mezes; com tudo este Tratado ficará em seo 

v•gor até o fim dos ditos des annos, c se cumprirá exacta
mente assi em todas as couzas, como na continuaçam de 
subsidio de nove centos mil cruzados, do modo que se de
claram no Artigo seguinte, até o dia em que cffectivamente, 
e realmente elRey Christianissirno romper a guerra com 
Castella. 

ART. UT. 

Pendente o tempo, que se esperará do dia da assinatura 
do presente Tratado até o dia elo rompimento de França 
contra Castella, será ~orno se declara no Artigo antecedente 
em tempo de trinta mezes, ou antes se antes a dita pás e~
trc França e Inala terra se fizer: elRey de Portugal conti
nuará a o-uerra 

0 
com todas suas forças, e nam fará nem 

. o d 
pas nem tregoa, curta ou larga com a C9roa e Castella; 
e por dar meyo a Sua Ma(festade de Portugal de sustentar 
a_ guerra pendente este te~po, Sua Magestade Christianis
SJma lhe acorda hum subsidio annual de soma de hum mi
lbam, e oylo cculas mil Livras moeda de França, que rc-
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reducta ad monctam LusiLunam conficit nongenta Cruza-· 
clon.uÍl núllia; ex qua pccunia sexccnta librarum millia in 
Copwrum Gallicarum stipendia impcndentur, mandato no
bilis Yiri Pctri Gnwi r, ant ejus successoris •. ut hacten~s 
factum cst; rcliqun Ycro duoclccim centum L1brarum md
lin, scxccnl? Cru~ad~rum . millin cm~fici.entia Ulyssiponc 5~~= 
vcntur l~ecr1 Lus1lamm lnb11s sotullombus, C[u<H?m quro 1 

beL quadringenta Librarum mi1lia continebit; pnm~ ~utem 
solutio fict intra rl.uos mcnscs post muluam ratihabttJonum 
huju~ Tractalus trnrlitioncm: secunda ycro post quat~or 
menscs; et lertia post. alias quatuor, ct sic dcinceps per Slll

gulos quosquc qualnor mcnscs . 

.\HT. 1\-. 

Stntim post bcllum a Chri tiani ·simo Rege indic~um 
Rc$i Cnslclla\ 1\Jajestas ipsa Christinnissima a solutiOne 
oclmgrntorum librarum millium lihcrnbitur, ct tantum
modo in sub idium Regi Lusilanire solvet decies cc~ten_a 
lihrarum millin, si\C quingcnta cruzadorum millia, vtd~h
cct sexcenla librarum mi\lia, ut supcrius dictum est, tm
~cndenda _slipendiis Gallicarum Copiurum solvendis, ct _re
hquum tnhus (ut supra) solutionibus ad mandatum :Ma.J~S
lalis Regis Lusitanim, ca conclitionc ut si ,,cl Regis Cbns
lianissimi, Ycl Lusituaim 11egis yo[~ulate, Gallicro auxilia
res copim in Galliam rcYertanlur tunc intecrra sexcentarum 
Librarum millium summa loco' diclarum

0 
copiarum Regi 

Lusitaniro numerabilur, bellicis usis impcndenda. 

ART. Y. . 
UL pcc.unim upranumeratro snmma a Itege Christímus

simo Ul)'ssiponc soh·atur, Rcx Lusitanire dnccnlis et sex?
ginta Castellre nnmmorum (quos Yulgo Patacas vocant) ~tl
libi:ts 110lnrn snum, siYc marcam, et sine ullis sumptibus, un
primi .]ubebit, lnm pro stipcndiis Gallicarum Copiarum, qua':'l 
pro pensionibus et. salariis, qum a Christianissimo RegeM~
nislris et bcllicis Ductoribus, qui commnni cau sre in Lust
tani_n jussu ejus scniunt, conccduntur; reliquum ver? pe
cu_mro anlc et post indiclum bellum promissre tJ_Iysslpone 
ct.Jam soiYctur; et Rc • Lusilanim pro dimidia iJIIUS ~arte 
nummo$ arg<'ntcos Gullico~ (Yulgo sculos alhos) IIUt Iltspa-



REIJHnO DO SENHOR D. AFFONSO YJ. 343 

<luzidas á moeda de Portuo·al fazem a quantia ele novecen- 1GGi 
l "J o , 
. 08 m1 .cruzndos, da qual quantia ficarám trezentos mil cru- ~1 j!rço 
gdo~ entre ns müos, e disposi ~.am do nobre Varám Pedro 

ravwr, ou de seo sncceçor, para serem empregados por 
~·a ordem, como se· fes té gora, no pagamento da. gente 
:~:·ranceza,. e o restante. para os ditos nove centos mil cru
l~ados sera pago em Lisboa á ordem de Sua Magestade de 

ortugal, em tres termos cada hum delles de duzentos mil 
cruzados, de que o primeyro será dous mezes despoys de 
trocadas as ratificações, e o otltro dali a qualro mezes, e o 
terceyro passados outros quatro mezes, e assim uo que se 
seguirá de quaLro, em quatro mezes. 

ART. IV. 

Logo que França tiver declarado a guerra contra Cas
tel!a elRey Cbristianissimo será descarregado da soma de 
g;u~tro centos mil cruzados, e. nam pagará mays para sub-
81~10 de EIRey de Portugal, que a soma de qui~1hentos mil 
Cl uzados; a saber como está dito trezentos mil cruzados, 
para o soldo do Corpo Francés, e o restante nos mesmos 
tres termos que acima, á ordem de Sua Magestade de Por
t~g~I, com condiç,am que se por vontade de e!Rey Christia-
018,Simo ou de elRey de Por_tugal a gente Franceza tornar 
a França se haverám de entregar os ditos trezentos mil cru
zados, que se empregávam no estipendio destes soldados, a 
elRey de Portugâl, para os dispcnder na guerra. 

AllT. V. 

Para . que elRey Cbristianissimo faç.a o pagamento das 
somas ac1ma di tas em Lisboa e!Rey de Portugal fará mar
car de graça, e sem alguns f~utos duzentas e sessenta mil 
patacas, tanto para o pagamento dos soldados Francez~s, 
g;ue y~ra o das pensões, e apontamentos crue elRey Clms
~tamsslmo dá aos · officiays de guerra, e Ministros que elle 
entretem. em Portugal para o serviço cõmum, e o rest.o para 
as quantias· antes, e despoys do rompimento promet1das se 
pagará tamhem em Lisboa ametade em escudos brancos 
de França, ou pataca~ que ~lRey de Portugal receberá por 
seys tostões cada peça; e a outra a metade em dobrões de 
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nos (vulgo Palacas) quemlibet pro sexcentis vulgo Réis in 
Lusitania vocatis, accipiet, et pro altera dimidia ~arte Du
plones Hispanicos, aut Lndovicos Aureos, que'"?l~bet duo
bus denariolorum Lusitanicn supradictorum m!lhbus con
stanli\m. 

AllT. YI. 
Hic Tractatus per integrum exactumque de~enniul!' ab 

hodiema dic numerandum, durabit, ct intra trigwta pnmos 
illius temporis menses, et citius, si fieri potuerit bellum a 
Rege Christianissimo Regi Castellre indicetur, u! secu?do 
et tertio Articulo cavctur; -11 di c vero indicti belh ad ~wm 
postremum dicti dccennii sit amicitia et fredus defenstvum 
et ofl'ensivum inter Reges ct Regna Gallire et Lusitanire ad
vcrs~Is Regem, Rcgnumque Castellre, iisque .adhrerentes (cx
ccptis Anglire ct Succire Regibus) usquedum pax bana et 
communis confiei qucat, per quam frederatis _Regibus plene 
?.l in solidnm salisfiat, Regi quidcm Christianissimo su~er 
ns loc}s et statibus Belgii, quos Regina Cbristiauissima eJU~ 
uxor JUre ·successionis ac devolutionis sibi ''endical, et R e~ I 
Lusitaniil~ super agnitione et stabilimento sure Regiro Dt
gnit.atis~ ca lege, ut dieta pax directe et scripto inter Re~es 
Lusttamm ct Castellm nominalim inseratur ut fieri solet JU-' . 
ter Rege~ pares, bana fide, remotisque omni ambigm~atc 
c~ cautcl 1s; ~t ut Hex Lusitanis loca ct oppida ad Lusit~
mm, Algarbuque regnum speetantin, et armis Castellan.'s 
occupatn recipiat., ct vice versa Hex Christianissimus sua lll 

Galliis. 

AllT. VII. 
Durante prredicti dcccnnii temvore oeutri Regum liceat 

paccm vcl i nducias tract.are, multominus concludere, nisi mu
tuo et explicito, communique consensu, parique passu.uter
quc Regum in hoc pacis cum Castella negotio progred1atur; 
utque hostis omnem spem abji.ciat posse frederatorum Re
gum r.c~, ~·ationcsque privatis et distinctis Tractati~u~ ulla 
arte diVIdi et separari; sibi iuvicem promittunt dtctl Re
ges se loco et temporc Rcgis Castellani ministris ~c~lar~~ 
~uros. conventum, constitulumque inter ipsos esse, mhd mst 
.l 1111 Cltm, conscosuquc mnluo traclarc aut c.onduderc. 
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~spanba, ou em Luizes de ouro de França, que elRey de 
ortugal receberá por dous mil re)'S cada peç,a. 

ART. VI. 

Este Tratado durará por tempo de des annos inteyros 
a contar do dia da assinatura delle, e dentro dos trinta pri
merro~ mezes, e antes se antes puder ser romperá elRcy 
ChrtstJanissimo com Castella, como se declara nos Artigos 
segundo, e terceyro, e do dia do rompimento da França 
~.om Castella até 'se acabarem des annos, haYerá aliança e 
Jga defensiva, e offensiva entre os Reys e Reynos de Fran-

Çíl, e PoJ·tugal, com o de Castella e seos adherentes, (ex
cepto contta Inglaterra e Suedia) até se fazer huma boa 
Pás. commila, pelJa qual os Reys Aliados sejam inteyramentc 
satJsfeytos; elRey Christianissimo tocante algumas praças, 
e. E~ta~os dos Paizes Bayxos, que competem á Rainha Chris
tJantsstma sua mulher por direyto de succeçam, e devolu
[.a':ll: elRey de Portugal sobre o reconhecimento, e estabe-
tçnnento de Sua Dignidade Real celebrandose esta pás di
~eytamente _por escritura e Tratado publico entre os Reys 
. e ~ortugal, e de Castella, como he costume entre Reys 
tg~Iats de boa fée, sem equivocaçam nem cautela, e resti
tumdo elRey de Castella a eiRey de Portugal todas as pra
Ças e terras com que se achar, assi no Reyno de Portugal, 

F
como no do Algarve, e a e!Rei Christianissimo as suas em 

rança. 

ART. VII. 
Durante o dito tempo de dés annos nam poderám os 

sobreditos Reys neO'ocear nem concluir, nem ainda tratar 
ai o ' . gum conserto de pás, ou de tregoa, se nam conJuntamente, 
e com hum commuo e explicito consentimento, e se se tra
tar de pazes com Ca~tella nem e!Rey de Fraoç,a nem elRey 
de Portugal poderám adiantar sua negoceaçám com Cas
tella, hum mays que o outro, e para que o Inimigo perca 
toda a esperança de peder separar por negoceaça~. e Tra
tados particulares os interesses de dous Reys Alhados, el
lcs se obrigam respectivamente por este Tratado a declarar 
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ART. Yllf. 

Acl hanc paccm ulbostis commuui adigatur, ~\ex Chri~
tianis'imus quotannis illum totis viribu agcrrediClt~r, ul~t
cumque a~grcdi cum potuerit, et nominatim in Ht pam~, 
scilicct, aut in Catalnunía nnt Caotabria; Rex vero Lu.,_ 
tanis hellum gerct quam poterít pro ''Íribus accrri~umcu.m 
Rcgio exerci lu duodecim peditum, ct quioquc cqmlu~ mtl
libus constante, el singulis quibuslibel nnnis duas factel (ut 
vocanl) campanhas, unam ante, et alteram post intensos ~a
lores; et si forte p r difficultates rc ipsa, ct bona ~de m
superabiles, uon poterit- una ex istis campanhis fien, tunc 
illius loco iienl quatuor ad minimum invasiones macrni ID?
menli in ditiones ct terras Castellanorum, qmdibet inYaSIO 
rum quatuor miUihu mililum. 

AllT. IX. 

Rcx Lu ilanim cquos, punem, palenm, el hordeum, ~·t 
ha~le~ms .r~cit, Gallicis Auxiliarihus copiis submioistrab1t, 
ct tpsts vmde, arcamque et contractum, siculi vvcant, ex~
ctc .soh t, i tudquc militim corpu Gallicrc in poster~~ J
cult haclcnus rcgetur et gubcrnabitur ab ExcellenttsSJ~.o 
viro Comilc rlc Schomberg, aut alio lmperatore, rei mt.ll
taris cxp rto, et Regi Lu ilanire accepto, quem Rex Chns~ 
tianissimus in cjus locum, si nccess fnerit, suflicict; qu~ 
Imperator, sicuti Comes de Schomberg soliu, Cílpitanet 
Gcneralis impcrio suberit; bclli i ' 'ero posl Comi tem de 
Schombcrg aul succcssorem ejus, Officialcs ubcrunt impe
rio armorum Gubcrnatoris Provincim cjus, in qua militant, 
Magistris Campi Generali , Equitalt\ Gcneralis, t Tor
mentorum Prrefecli, a.tque ctiam Gubernatorum eorum lo
corum, ubi eruot in prmsidio; ulquc commoclius bellum 
uhique aclministrelur, conventum est ut inter Gallo , Lu
sitanosque paris gr:uh\s Officiales, rccenlior anliquiori sc
cundum diplomutn pro hoc b llo Lusilanico conce?sa .pa
reat : Galli ' 'ero Equitum vel Pcdilum campi l\[agrsln c~ 
Lusitani Eqnilum Loci tenente, Gcnernles, ct Pcditnm cnmpt 
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aos M' · 1nistros de Castella todas as vezes que sera neceçario, 
que ha obrigaçam reciproca de nam concluir, nem tratar 
senam conjuntamente, e de hum commun consentimento . 

.ART. VIII. 

Para reduzir, c constranger o Inimigo commun a esta 
~ás elRey Christianissimo invadirá todos os annos com to
laas suas forças em todas as partes, onue puder empregal
t s, e nomeadamente dentro de Espanha da banda de Ca
:fi aluul1a, ou da banda de Biscaya, e e1Rey de Portugal lhe 
Irl.rá guerra com l1um exercito Real composto de doze mil 
nfantes, e de sinco mil cavallos, e fará todos os annos duas 

campanhas, huma antes, outra despoys dos grandes calores, 
; se P.or ventura por deficuldades, que na verdade e boa 
ée SeJam invensiveys nam puder fazer huma destas -cam

panhas, fará em lugar della quatro invasões . pello menos 
na.s terras, e clominios de Castella cada huma com quatro 
lllll soldados. 

AllT. IX. 

a E!Hey de Portugal dará como fcs té gora os Cavallos, 
~t m, palha, e cevada ao Corpo Francês, e lhe pagará exa

amentc o verde, e a avea, c contrato, e este Corpo será 
!~lllpre g.o~ernado no futuro, como ha sido no passado pe!Jo 
:XceltentJssimo Varám Conde de Schomberg ou por tal ou

t~o ~eneral de ex:perienc.ia e serviço que eiRey Cbristia
UJssJmo poderia em cazo de nececidade por em seo lugar, 
c será pessoa ao-radavel a EIRey de Portugal, o qual Ge
neral nam será ~orno o dito Conde o nnm he sujeyto mays 
que a ordem do Capitam General: os officiays debayxo deste 
;ene.ral receberám a ordem do Governador das Armas da 

1'0VJnsia aonde elles servirem, e do lUestre de Campo 
General, do General da CavaJ!aria, do da artelberia, e dos 
Govcrn?~ores das praças onde estive~·em em guaroiçam; e 
por facilttar mays 0 serviço, os Offictays Francezes, e ~o~·
tuguezes de posto igual se governarám segundo a antJgui
dade de suas comissões dadas para esta guerra de Portu
gal, e os Mestres de Campo da Cavallaria, e Infantaria Fran
ceza, serám reputados j<Tuaes aos Tenentes geráes da Ca
va!Jaria, e Mestres de C~mpo ele Infantaria Portngueza, e 
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1667 lHagistri requales inter se reputenlur; ct penes Regem Chris-
111'3r1ço tianissimum facultas remuneat vacantiu in hoc Gal1ica'l mi

litüe corporc bellica munera concedcndi. 

ART. X. 

llcx Lusitanire privilegia et immunilatcs ab ejus maio
ribus nationi Gallicanro coucessa confirmabit, et vice Yer
sa, Rex Christianis imus, qurecumque maiores ejus Genti 
Lu itan::c concesserunt. Omnes Regis Christianissimi suh
diti, in primis vcro mercatores in Lusitania, Ul)•ssipone, et 
aliis locis Regi Lusitanire suhjcctis, citru et llltra lineam, 
fruentur, gauclcbunlque omnibus commodis, libcrtotibus, 
privilegiis, juribus, exemptionihus ct pnero<rativis, qure An
glis ct Batavis concrssa suot ullimis, qui cum ipsis a Rege 
Lusitanire initi sunt, Tractatibus, pcrindc ac si illorum Tra
ctatuum Articuli ratione commcrcii in prresentcm Tracla
tum translati de verbo ad verbum, eique inserti forcnt. Vice 
versa Lusitani, ac prrocipue Mcrcatorcs in Rcgno Gallire lo
cisque ditioni Regis Christiani ,simi subjcctis fruentur, ct 
gaudebunt omnihus commodis, immunilatibus et privile
giis, qu::c in Lusitania Genli Gatlicre per hunc Tractatum 
eouceduntur. 

ART. XI. 

Gallicm Nalionis Consulcs iu omnibus locis dilioni Lu
silanre palcntibus, ct uominalim Ulys iponc, cunclis juri
hus, privilcg-iis, honoribus gaudclJunt fruenturque, quib~s 
Consules Ang1i ct Ilollandi fruuntur. Paribus immunitati
bus Lusitani Consules 1n ditionibus Jlegis Christianissimi 
gaudebunt. 

ART. XII. 

1\'lajestas Regis Lusitani:c in portus suos, staliones et 
littora, in quacumque Orbis tcrrarum parte sita fuerint, 
omnes naves Gallicas admittct, et nominnlim Socictatum 
Ori13ntalis et Occidcntalis naYigia, cl to tis 'irihus suis ca
rundem Societatum, Gallicrequc Nalionis commercio fa''.e
hit; pari modo ct fovore noves Lusitanire in portus Galhre 
rccipienlur: cautum tamen utrinq.uc cl slatutum est, ut ad 
evitandos tumullus, aliaqnc, qure possunt conlingcre, tJC 

plura numero admittanlur bcllica navi .. in, qunm quíC ad-
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elRey Ch · · . . . á nstwmss11no cont1nunr· em pro,·er os car

0
o-os que 

Vil" l:'larem neste Corpo Francez. 

AUT. X. 

ElR.ey de Portugal confirmará os privilegios acordados 
P~r seus predecessores á nncam Franceza, e eiRey Christia-QJ . • 

Sstmo confirmnrá os que por seos predecessores se acha-
~em concedidos aos Portuguezes; e todos os subditos de 
e Rey Christianissimo c partccularmente os mercadores 
gozarám em Portugal 'e em todos os lugares que delle de
frendem, á qu~~· e _álen:t da linha das liher~ades, direytos, 

anquezas, prJVIlegws, 1zenções, e prerogativas que foram 
acordadas aos Inglezes, e aos Hollandezes pellos derradey
;os Tr?tados que elles fizeram com Portugal, como se es
l:s artJgos fossem transferidos, e insertos de palana a pa
F vra no presente Tratado, e reciprocamente no Reyno de 
t J:ança, e seos Estados gozarám os Portuguezes, e em par
_ecul~r os mercadores dos mesmos- privilegias, franquezas, 
tzençoes, e prerogativas, que aqui se consedem aos Fran
cezes. 

ART. XI. 

Os Consules da naçam Franceza gozarãm igualmente 
em to_dos os Estados de!Rey de Portugal, e partecularmente 
em Ltshoa de todos 'OS direytos, privilegios, e honras de 
que gozam os Consules Ino-lezes, e Hollandezes, e o mesmo 
~ozarám em França, e Es~dos de e!Rey Christianissimo os 

onsules Portuguezes reciprocamente. 

AUT. XII. 
Sua Ma0n-estade de Portuo-al receberá dentro de todos os 

~ o d ues P?rtos, Avras, e Prayas em qualquer parte do Mun o d seJa, todos os Navios Francezes, e nomeadamente os 
tas Companhias do Oriente, e Occidente, e favorecerá em 
d~do o que depender da mesma Magestade o commercio das 

ltas c?mpanhias, e nasçam Franceza; com tudo acordaram, 
e convieram as partes que por se evitarem inquietações, c 
outras desordens que podem acontecer se nam admita mayor 
numero de navios de guerra, do que a força e capacidade 
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1667 milli ;rquum, ct Tl'actnlu rum .\nglis inito comenlttm 
ftiatco ;n· csl. 

ART. XIII. 
Ad hoc F<rdus quicumque alii Príncipes et St.a~u.s SJ?On

te, vel inritali admittí volmTinl admillantur condthombu ' . . 
ulriusqu Regi commodis; in primis rero 1\Iagnre Bntamre 
R ex; extat ením Regi Lu itanire scntentia, non olum f~
dus .• et fraternam amicitiam, quro nunc inter ip orum Dn
ta~llcam. ct ~usilanicnm .\Uajeslates inlcrcedil serrar~, sed 
etmm, SI fien potest, aurrcre, ct arctiori nc:xu con tnngere 
absqu. tamcn Regis Cbristianissimi p1·rejuditio. l~em quo
que diCtum cst ab utroquc Berre fmdcrato in gratlllm Sue
corum Rcgis. 

ART. XlY. 

Ante et post conclu am cum Anrrlo pnccm, omni gcnerc 
officiorum Christianis ·imus R ex, ct tola qua pollet apud 
Ordincs Fmdcrnti Bclgii auclorilate inlcrcedet, ut dis idium, 
quod cst inter Regem Porlurrallire t diclo frederalo Or
dincs, componatur, Urhcsquc Cochim et Cananor re tituan
t~Ir Lus.itnniro Regi; cl ut ca de r inseratur speciali. Ar
tiCulus·m TraclnlLl de Pacc inter Anglos ct 'Batayos: tnter
cedcl quoque cum codcm afl'eclu Cbrisliauissimus Rex, ul 
Summus Pontifex non olum in coofirmationc Episcoporum, 
sed ctiam in omnibus rchus se habeat erga Ren·cm Porlu
galliiP, ul olitum est Summis Ponlificibus c habere curo 
aliis Rerribus ejusdem Re(Tni. 

ART. XV. 

Licilum crit Regi Lusitaniw, i opus ci fucrit, tam p~
dites, quam equites in Gallia, et Alsnt:ia propriis impens1s 
suis l<'gcre, militnrium quoque op rum architceto , nautas
que ibid m conducere, cquos cmere, omniaquc armorum 
g.enera, tam ad sui defcnsioncm, quam ad hostium agg:·e -
s1onem comparare, ac munitioncs lnm bellicns, quam ctba
rias, creleraque ad rem naulicam nece saria, co pretio, qu~ 
per Regem Chrislianissimum ea emi solent. Dummodo qm 
a Rege Lu itanire ad hoc ministerium miltetur, de nume~·o 
militum, nnutarumque, cl quantilale rcrum, d quibus In 
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~os portos permetir no modo que se regulou no Tratado 
e Portugal feyto com Inglaterra. 

All.T. XIII. 

n Todos os Pri ncepes, e . Estados que quizerem esponta
a~me.nte -Qu corn·idados entrar nesta aliança, seram r.ella 
c ~etJdos debaxo de condições commodas aos dous Reys 
q~~ ederados, e partecularmenle elRey de Inglaterra, po_r 
S nto he teoçam de clRe)' de Portu2:al nam somente con-
~v . ~ . . 

.... ar com elle a ]Joa amJZade, e Irmandade, que hoJe tem, ... as fa 1 - · p . . ze a mays estreJta podendo ser, como nam seja em 
h ~dJUlzo de elRey Christianissimo, e assi mesmo será recc-

1 °• e couyidado a este Tratado e1Rey de Suedia. 

p ART. XI~ 
P , endente a neaoceaçam da•Pa com Inglaterra, e des
e O)ffl della elRey Cl1ristianissimo empregarã com cuydado, 
ta~ eyçam seos officios, e toda sua authoridade com os Es
ze os das Províncias unidas dos Paizes bayxos para ostra-
1\t r a regular, a acomrnodar a diferensa que ha entre Sua 
se a~:st.ade de Portugal, e elles, e partecularmeote para que 
Ca sttluam ~ e!Rey de Portugal as praças de Cochim, e 
pa nanor, e dtsto se faça hum artigo especial no Tratado de 
rn 8 

entre Fran{'a e Inglaterra, e os ditos Estados, e do 
d esrn~ modo obrará elRey Christianissimo de todo seu po
n~r com o Summo Pontífice, para que na confirrnaçam dos 
p lspados e em tudo o mays se corresponda com eiRey de 
0 o~ugal, como os Summo"s Pontífices sempre fizeram com 

8 
eys Portuguezes. 

Q • • A.RT. XV. . . 
...... erá ltcito a elRei de Portugal se ass1m o pedir a ne-

C~SSJdade de ]eyautar gente á sua cusfa, assim de Infanta
; •n, Como de ca,'allaria em França, e Alsacia, trazer de lá 
"ngenbeJros, e marin11eyros, comprar Cavallos, e todo o 
oenero de Armas offensivas e defensivas, mooições de guer-
ra d ' 
cc' e . e boca, e todas as mais couzas pertencentes, e ne-

)Rssar~as para o apresto de suas Armadas, pello preço que 
e ey c~:. · . . urJstJanissimo as costuma comprar, com tanto que 
:

0 
pess~a que elRey de Portugal enviar a este menisterio o 
lllotl.lque, e convenha do numero dos soldados e mari-

16Gj 
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1667 hoc Arliculo fit mentia, curo illustri viro Domino Colbert 
Marco d ac u Terron Rupelhe, et alibi cum 1\lini tris aul Gubcrnalo-

ribus Provincim Gallicre viciniori communicct, ct ex requo 
honoquc comcniat. 

ART. XYI. 
Supradicta omnia et singula nomine Sercnissimorum 

Regum Gallim et Lusitanire ila Lransacla ct conclu a sunt, 
eorumque uti eouccpta sunt ralihabitiones mutuo lr~d~n
t~r .Pa.risiis post .x~ di em, quam in Aulam Re~is Chnslla
mssJIDJ penencnt 1lle, qui raLihabitionem Reg1s Portugnl
lire hahiturus est.. Fmdus antem istud nullo modo fict ma
nifestum, priusquam Uex Chrisliani simu bellum indixe-
rit Regi Caslellre. . 

In quorum fidem ct robur prresenlia manibus nostr~s 
subsignavimus et sigillis nostris muniyimus UI 'ssipone, die 
ultima meusis Marlii, anni 1667. 

(L. S.) l\lelchior de Harod, (L. S.) l\larquez Ahniranle. 
Regis Cbristianissimi De-( L. S. ) Marquez Mordam? 1\Iór. 
putatus. (L. S.) :Marqucz de l\1analva. 

(L. S.) l\larquez de Saude. 
(L. S.) Conde de Cflslello-me

lbor. 
Antonio dt' Sousa de 

1\iarcdo. 
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nheyros, e da quantidade das couzas lJUe aqui se referem 
com o Mestre Varám 1.\fonsieur Colberto de 'ferrou na Ro
chella , e nas mays partes com os Ministros, e Governado
res da Pt·ovincia de Franç,a que for mays vezinba. 

ART. xvr. 
Tudo o acima declarado se tratou e concluio em nome 

dos Serenissimos Reys de França, e de Portuga1, e as rati
ficações de Suas l\fagestades serárn trocadas em Paris den
t~o do tempo de quinze dius despoys de chegar á Corte de 
l!..l~ey Christianissimo a pessoa que ouver de entregar a 
ratificaç.am de EIRey de Portugal, e este Tratado ficará em 
segredo até o rompimento de França com Castella. Em fé 
e corrohoraçam de tudo o que aqui se dec.lara assinamos o 
prezente Tratado de nossas mãos, e lhe mandamos por os 
selos de nossas armas. Feyto em Lisboa no Paço aos 31 de 
Março. Anno do Senhor de mil e seys centos, c sessenta e 
sete. 

L. S.) Melchior de Harod, 
Deputado de EIRey Chris

tianissimo. 

to1r. r. 

(L. S.) O 1\farqués de Niza 
Almeyrante da India. 

(L. S.) O Marquês Mordomo 
1\for. 

(L. S.) O Marqués de 1\'Ia
riaJva. 

(L. S.) O Marqués deSande. 
(L. S. ) O Conde de Castei

milbor. 
Antonio de Souza de 

.Macedo. 
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TUATADO DE PAZ ENTRE EL-REI O SENHOR D. AFFOI\SO YI 

E C;\RLOS II REI DE HESPANHA, POR liiEDIAÇÃO DE ÇAR

LOS li REI DA G-RAN-BUETANHA, FEITO E CONCLUIDO NO 

CONVENTO DE SANTO ELOY DA CIDADE DE LISBOA, A 13 

DE FEVEREIRO DE 1668; RATIFICADO POR PARTE llE POR

TUGAL, Elll 3 DE liJAllÇO, E PELA DE JlESPANIIA, EiU :23 

DE FEVEllEIRO DO DITO ANNO . (l ) 

(llO EXElJPI.AR 1~11' 11E550 Eo\1 I. ISIJOA, POR ANTO~ IO CRAESDEEGK DE :UELLO, 
:;o A.liN O IJE 1 U6S.) 

Dom Affonso por graça de Deos Rey de Portugal, & 
dos Algarves, daquem, dale Mar em Africa, Senhor de Gui
n~, & da Cõquista Navegação, comercio de Ethiopia, Ara
h'?• Persia, & da India &c. Faço saber a todos os que esta 
rmnha carta patente de aprovaçaõ, ratificaçaõ, & confirua
ção virem, que nesta cidade de Li~boa no Conveto de S. 
Eloy, em os treze dias do mez de Fevereiro deste anno pre
sente de mil seiscentos sessenta & oito, , se ajustou, con
cluio, & assinou hum tratado de paz entre mim, & meus 
s~ccessores, & meus Reynos, & o Muüo Alto, & Serenis
stmo Príncipe D. Carlos n. Rey Catolico das Espanhas, 
seus successores, & seus Reynos, com D. Gaspar de Haro, 
Gusmão & Aragão, l\:Iarquez dei Carpio, Cõmissario depu
tado para este effeito, em virtude do poder, & procuraç-ão 
da muito Alta & Serenissima Rainha D. Maria Anna de 
Avstria, como 'tutora da Real Pessoa de elRey Catolico seu 
filho, & Governadora de todos seus Relnos, & Senhorios, 
d~ hua parte, & da outra os Cõmissarios de1mtado~ por 
rn1m, abaixo declarados, intervindo tãbem como medwtor, 

(1) Renovado pPlo Art. xv do Tratado de Alliança de 18 de J unl10 
de 1701 - pelo Artigo XIII do de 6 de Fevereiro ue 1715-pelo Art.]( 
do de 10 de Fen•reiro de 1763- pelo; Tratad os <lo 1.0 de Outubro de 
1777 e de ll de Mar•;o de 1778. 

1668 
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& fiador do dito Tratado, em nome do muito Alto, & Sc
reníssímo 'Príncipe Carlos n. Rey da Gram Br~lanha meu 
bom lrmão, o Conde de Sanduick seu Embatx.ador ~x
lraordínario, com poder que para o dito ell'ei~o apresen
tou, do qual dito Tratado reduzido a treze arttgos, & po
deres o teor hc o C[tte se segue. 

Artigos de paz entre o muito Alto, & SerenissimoPri n
cipe Dom Carlos n: Ucy Catolico, seus successorcs, .& seus 
ll.qnos, & o muilo Alto, & Serenissimo Príncipe D. Af
fonso Sexto Rey de Portugal, seus succcssores, & seu~ lley
nos, :l Mediuç\\o do l\Iuilo Alto, & Serenissimo Pnn~epe 
Carlos n. Hey da Gram Urctanha, Irmão de hum, & Altado 
muito antigo de ambos, ajustados por Dom Gaspar d~ Ilaro, 
Gusmão, & Aragão, 1\Iarquez del Carpio, como Plentpoten
ciario de Sua l\(a(l'cstade Catoliea, & Dom Nuno Alv~rcs 
Pereira Duque de CadayaJ, Dom Vasco Luis da Gama Mnr
qnez de Nizu, Dom João da Silva l\larquez de Gouvea, J?om 
Antonio Luis ele l\lenczcs 1\'larquez de Marialva, Hennquc 
de Sousa Tavares da Silva Conde dP Miranda, & Pedro 
Vieira da Silva, como Plenipolcnciario de Sua l\Iagcst~de 
d Portugal, &. Duarte Conde de Sanduich, Plcnipolencw
rio de Sua Mngcstadc da Gram Bretanha, 1\Icdiator, & 
fiador dn dita Pwr., em ''irLud dos poderes seO't!Íntes. 

(Poder de El-Rei de Respanha .) 

Don Carlos Scgvndo, por la gracia de Díos Rey de las 
E ·palias, de las dós Sicilins, de Hicrusalen, de las lndias, &c. 
Archiduque de Austrin, Duque ele Borgofia, de l\lilan, Conde 
de Aspurg, y de Tiro!, &r.. Y la Rc)' llil D. l\laria Anna de 
Avstria su mudrc, tutora, y curadora de su Real Pcrsoua, 
y Governadora de todos sus HeJnos, J seliorio . Por quanto 
el Sercnissimo Príncipe-Carlos u. Rcy de la Gran Bretaiia, 
movido dei zelo dcl hicn, y repow coma de la ·Christiau
dad, y deseo de que se lerminen las di{crm1cias entre. esta 
Corona, y la. de Port·ugal ha intet·pueslo en diferentes tt~m
pos repelidas inslancills, ol'reciedo su medit1cion, )' amtga
hle~ officios, ai fiu rel'crido~, '! ultimrrmetc cmbindo a rsla 
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Co.rlc a Eduardo Conde de Sanduich, y Visconde de I-Iio
chmbrooeh, Baron 1\lontcgu de San Neote, Vice Almirante 
de. Inglaterra, Maestro de la gran Guardaropa, de los con
SCJOS secretos, J Cavallero de la Orden de la Iarreta, por 
su. Embaxador Extraordinario para tratar algun ajusta
mtelo de reciproca satisfacion entre ambas Coronas, con 
l~s poderes necessarios para ello; y aviedome i osinuado el 
dJcbo Conde de Sanduich, que p.odria ser e! mejor medio 
para conseguir este intento, el ele una buetJa paz con cl 
hermano de su Rey Don Alfonso Sexto ReJ de Por~ugal, 
se ban superado las difficultades que han occorrido, y final
~i'He por lo mucho que deseo complazer al dicho Serenis
SJ.mo Rey de la Grau Bretaua, se han ajustado los treze ca
pltuios de paz, que van puestos en uo projecto a parte, para 
cuya màs prompta cxecucion se ha ofrecido e! dicho Conde 
de Sanduich a ir en persona a Lisboa, a participar ai dicho 
Don Alfonso Sexto Uey de Portugal todo lo dispueslo, ,y 
lratado por su mediacion, y a procurar co nombre de su 
Re}, <Jue se !legue a la couclusion, y porque para que esto 
se consiga con la brevedad que se requiere, es nccessario 
que aya eo aquclla ciudad persona de autoridad, calidad, 
J~rudeuoia, 1' zelo, que lega poder mio, para ajustar en 
l?rma devida los dicbos artículos de paz; por tanto coocur
neudo (como concurren las dichas, y otras Jmcnas partes, 
Y cnlidades en vos Don Gaspar de Haro Gusmnn, y Aragon 
M~rquez de! Carpio, Duque de 1\'Ion!:oro, Conde. Duque de 
Ohvares, Conde de 1\loronte, l\Iarquez de Hehche, seüor 
dei Estado de Sorbas, y de la ,,illa de Lueches, Alcaide 
perpetuo de los Alcaçares de lu ciudad de Cordoba, y Ca
valleriço 11aJOr .de sus reates Cavalleri{:as, Al&u.a~il .Ma1or 
perpetuo de la mesma ciudad, y de la S. InqmsJcJOn della, 
~\ Ic?ide perpetuo de los rcales Alc?ç.ares, y Atarazanas de 
SevJ!Ia, Grnn Chànciller de las IndHlS, Comendador MaJOr 
de la Orden de Aicaotara, GentiJbombre de Ia Camera, 
l\Iontero 'Mayor

1 
y Alca ide ele los rcales s!tios dei Pardo, 

Balsain, y Zarzuela) os do)', y coneedo en n~tt~d de la pre
sente tan cumplido, y vaslante poder, comtssJon, y facul
lad como es necessario, y se requicre, para que por e! Se
ren issirno Rcy mi muy ~aro, y _muy amnd.o hijo, y _en su 
Real nombre, y .en d m10, poda1s lrntur, 1ljustar, cap11u1ar, 
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y concluir con el Deputado, y Comissario, o los Depu
tados, o Comissarios dcl sohredicho Don Alfon o Sexto Rei 
de Porlu"al •n virlud dei poder que prescntaren del dicho 
Rey Lusitano, una paz perpetua, conforme ai tenor _de di
chos apilulos, o en la forma que más bicn parce~ere, y 
obli"nr a elRcy mi hijo, )' a mi ai cumplimier~to ~ lo que 
ansi ajusU1rcis, y firmareis, )' declaro, y do1 mt p_nlabra 
Ucal que lodo lo que fucre hecho, tratado, : concertado 
por ,·õs cl dicho i\Iarrrucz dei Carpio, desde aora para cu 
tonces lo con icnlo, y npruebo, y lo tendre siepr por firme, 
y vnleclero, y passare por cllo, como por cosa bceha cu 
nomhre delRey mi hijo, y mio, T por mi volunlad, y ?uto
ridad, )' assi mismo ratificare, aprobarc n especwl, .Y 
comcnienlc formn, con todas Ias fuerças, y de máo; requi
sito necc sarios, que cn semcjantc ca os c acostumbra, 
todo lo que en razon desta conduireis, assentareis, Y fir
mar~is, para ry lodo ello sca firme, làlido, y cstable,. con 
prec1sa condiclon, que se aya de fenecer, y firmar d1cho 
lralado de paz dentro de quarenta dia , desde el dia ele lll 
fecha deste poder, de mancra que j ste pinço c passare 
sin quedar concluido, y firmado dicho Tratado, doi desde 
aora para cntonccs por nulo cslc pod r, y todas las clau-
ulas que en el se contiencn, J quanlo en su virtud se l~u

biera propucsto, o començado a tratar, en CU) a declaracJOn 
hc mandado despachar la prc ent , firmada de roi mano, 
scllada con cl scllo Rccreto, y rcrr ndnda de mi Inrrn c ·
cri lo Scerelario de l~stado. Dàda en 1\fadrid a 5 Jc Uenero 
rl 1668. 

YO tA REYNA. 

1Jo11 Pedro Femaudcs de/ Campo. y Jngttlo. 

(Podrr de El-Rci <le l'ortuyal .) 

Dom Affonso por graça de Deos n "f' de Portugal, & 
dos. Algttn•cs dnquem, & dalcm mar em Africn, senhor ?c 
Gum~, & da Conquista NaregRçâo, Comercio de :Etbioptn, 
Arnhw, Pcrsil' , & dn lndin &r. Pclln presente dot todo o 
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poder, & faculdade necessaria a Dom N uno Alvares Pereira 
Duq,ue do Cadaval, Marquez de Ferreira, Conde de Tentu
gal, senhor das Villas de Povoa de Santa Christina, Villa
nova dansos, Rabasal, Arega, Alvayazere, Buarcos, Anobra, 
Carapito, Mortagoa, Penacova, Villalva, Villaruiva, Alber
garia, Agoa de peixes, Operai, Avermelha, Cereal, Com
medador dti Grandola da Ordem de Santiago, do meu Con
selho de Estado, & meu mui amado, & prezado sobrinho; 
a Dom Vasco luis da Gama Marquez de Niza, Conde da 
Vidigueira, Almirante da Judia, senhor das ViJlas de Fra
des, & Trovões, Commedador da Comenda de Santiago de 
Beja, da Orde de Chrislo, do meu Conselho de Estado, & 
Vêdor de minha Fazenda; a Dom loão da Sylva Marquez 
ele Gouvea, Conde 'de Portalegre, senhor das Villas de Se
lorico, S. Romão, Muimenta, Valefim, yillaoova, Nesperei
ra, Naboinhos, Rio torto, Villacova a Coelheira, & das 
Ilhas de Suo Nicolao, & São Vicente, Commendad'or da 
Comenda de Santa Maria de Almada da Ordem de Santia
go, do meu Conselho de Estado, Presidente da Mesa do 
.Desembargo do Paço, meu Mordomo Mor, & meu muito 
prezado sobrinho; a Dom Antonio Luis de Meneses Mar
quez de 1\iarialva, Concle ele Cantanhede, senhor das Villas 
de Melres, Mondin, ·Cerva, Atem, Hermelho, Bilho, Villar 
de Ferreiras, Avelhans do Caminho, Leomil, Penella, Po
v~a, & V üllongo, senhor do mórgado de .Medello, & São 
S!lvestre, Commendador da Comenda de S. Maria de AI
monda da Ordem de Christo, do meu Conselho de Estado, 
Vêdor de minha Fazenda, Governador das Armas de Lis
boa, da Praça de Cascaes, & da Província da Estremadu
ra, & Capitão Geral do Exercito, & Província do Alemtejo; 
a Henrique de Sousa Tavares da Silva Conde de 1\iiranda, 
senhor das Villas de Podenles, Vouga, Folgoziobos, Oli
veira do Bairro, Germelho, Soza, Arancada, Alcaide 1\'Ior 
de Arronches & Alpalhão, Commendador das Comendas de 
Alvaiade, Villa nova cle Alvito, Proença, Alpalhão das Ilhas 
Terceira, S. 1\'figuel, & Madeira, do meu Conselho de Es
tado, Governador da Relação, & Casa do Porto, & das ar
mas da mesma Cidade, & seu destrícto, & a Pedro Vieira 
da Silva do mEu Conselho, & meu Seáetario de Estado, 
para por mim, & em meu nome tratarem, conferirem, & 
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ujuslurcm hua paz perpetua entt·e roi, meus successores, & 
meus Re)'nos, & a muito Alta, &Serenissima Rainha DONA 
l\lARIA ANNA DE AVSTRIA, como tutora da Heul Pes
soa do muito Alto, & Serenissimo Príncipe D. CARL?~.u. 
seu filho, Ucy Catholico das Espanhas, das dua.s S1cllws, 
de llierusalem, & elas Indias Occidentaes, Arch1duque de 
13orgonha, & de 1\filüo, Conde de Aspurg, & Je Tiro!, & 
Gorernndora de seus Rcynos, &. Senhorios, & entre seus 
Stlcccssorcs, & Reynos, por meio de Dom Gaspar de H:aro, 
Gusmiio & Aragão, 1\'Iarquez dei Cm·pio, Duque de 1\fon
loro, Conde Duque de Olivares, Conde de 1\lorentc, .Mar
quez de llelichc, senhor do Estado de Sorbas, da Vtlla de 
Lueches, Alcaide perpetuo de los Alcnssnrcs da cidade ~e 
Cordova, Cavalleriço de sus Itcnes Ca\' alleriça~, Alguaztl 
1\iayor perpetuo da mesma Cidade, & da Santa Inquisição 
della, Alcaide perpetuo dos Rears Alcaceres, & Alarnza~as 
de Sevilha, Gram Chanciller das Indias, Commendudor :Mmor 
da Ordem de Alcaulara, Gentilhomem da Camcra, Mon
teiro 1\ior, & Alcaide dos Uenes silios do Pardo, Bnlsnim, 
& Zarzucla, como Plcnipotcnciario deputado pan1 esse caso, 
pello dito Sercnissimo Principe D. CARLOS, &com inlerv •n
~,;ão, mediação, & segurunç,n de Duarte Conde de Snnduick, 
Visconde de Hinc.hingbroocb, Barão del\lontcgu de S. Neo
tc, Vice Admirai de Inglaterra, dos Cons lhos mais secre
tos do muito Alto, & Serenissimo Principe CAHLOS li. Rey 
da Grom Bretanha, meu bom Irmão, em seu nome, & como 
setL Embaixador Extraordinario, destinado pura este mes
mo JJCO'ocio, tudo na forma, & com as condiçoens, tleclara
çoês,. & chmsulas, que lhes parecerem, convenientes ao so -
sego, bem communi, amizade, ~ · união entre ambas as Co
roas, & vnssallos dellas, & o por ell s fcilo, & ajustado 
nesta parlc me obrigo em meu nom , & no de meus suc
cessores, & meus UeJnOs ao cumprir, manler, & guardar 
debaixo da fe, & palavra de Príncipe, & o ha"crci JlOr bom, 
firme, & valioso, como se por mim fora feito, & acordado, 
&. isto sem embargo de quaesqucr leys, direitos, capitulas 
de Cortes, & costumes que haja em contrario, porque to
dos hei por dcrrogudos para este cuso, corno se dellcs fizera 
aqui parlicular, & expressa menção, tudo de meu molu pro
pr[o, certa scicueia, poder Real, 1'\:. absoluto no m!'lhor modo, 
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& forma que de direito posso, & devo. E por firmeza de 
tudo que dito be, mandei passar esta Carta por mim assi
nada, & sellada com o sello grande de minhas armas. Dada 
nesta cidade de Lisboa aos quatro dias do mez de Fevereiro. 
Luis Teixeira de Carvalho a fez, Anno do Nascimento de 
Nosso Senhor IESV CI-IRISTO de mjl & seiscentos & ses
senta & oito. Pedro Vieira da Silva a fiz escrever. 

(Poder de El-Rei da Gram
lh-etcmlw.) 

. Carolus SecundusDei gra
tJ.â Magnre Britannire, Fran
ctre, & Hil)ernire Rex, Fidei 
defensor &c. Omnibus, & 
singulis hasce lit.teras i ospe
cturis salutem. Cum nihilma
g:is Regi um, aut Christianum 
~·t,. quàm componere clissidia 
lnrmicitias consopire, & in
veteratas odioriun radices i ta 
penitus eyeJlerc, ut armis de
positis, & pace redintegratâ 
~opulis Lrnnquillitas, cõmer
c~o fecurita·s, Iegilnts autho
rrtas restituatur, Principibus 
denique subclitorum suoruln 
p~ausus, & apprecationes un
d•que beneilicant. Nos qui
dem, qui Regna Hispanire, 
nc Portugallire eodem sina, 
& affectu compleetimur; be1-
1~m illud inter contíguas na
hones, tot ann is gestum, tot 
funerihus maculatum, non 
sine ineffabili dolore intueri 
potuímus, optantes ideuti-

O PRINCIPE. 

(Tmducçcw particular.) 

Carlos Segundo, por Gra
ça de Deus, Rei da Grau
Bretanha, França c Irlanda, 
Defensor da Fé &c. A todos 
e a cada um que estas letras 
virem, saude. Como nada seja 
mais regio e christão do que 
compor differenras e inimi
zades, e desarreigar de todo 
antigos odios para que, de
postas as armas e renovada 
a paz, se restitua a tranquil
lidade aos povos, a segurança 
ao commercio, a auctoridaile 
ás leis e finalmente os sub
ditos bendigam por toda a 
parte seus príncipes com ap
pla usos e acclamações: Nós, 
qq.e extremosamente e com o 
mesmo affecto contemplAmos 
os Reinos de Hespanha e 
}lortugal, não sem grande 
magoa temos podido ver uma 
guerra, que por tantos an
uos e com tanta effusão de 
s,angue se prosegue eotreNa-
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dem; ut si c illustria fortilu
dinis cxempla in alijs Regio
nihus advcrsús alios bostcs 
cderentur: tandem cum pro
pitium numen, ita volis, & 
gemitibus nostris respõdcrit, 
ut Príncipes ulriusque pu.r
tis ad parata consilia, quasi 
sponte sul.\ Uecti videantur, 
incmptum lam p1um, & op
tabile nobis omni stndio fo
vendum, & animorum utrin
quc non modo reconcilia
t;oncm, sed conjunctionem 
etiam mediationc nostrà sta
biliêdam esse ccnsuimus. 
Quod opus, ut fclicius inca
lur, & expeditius ad finem 
perducatur, Lcgatum nos
trum Extraordinarium ad 
Príncipes utriusquc partis 
misimus, Virum, e nohilitale 
noslra Primariu, utrique Co
ronm mque atldictlí, coque 
auspicatius apud uLrunquc 
Lcgatione hac pacificâ de
functurum, PrrodilecLum, & 
perquàm fidelem, Consan
guincum nostrum Eduardum 
Comi tem ele Sanduich, Vice
Comi tem dcHinchingbrooch, 
Baronem :Montacutium de 
Sancto Neote, Anglim Vice 
Admirallum, Magnm Garde
robm nostrre Magistrum, no
bis á Sccrctioribus Consilij's, 
Antiquíssimi, nobilissimiquc 
Ordinis Periscelidis cquitem. 
Stiatis igitur, quod nos fidc, 
i~1dustriâ, juclieio, nc prudeu-

ções visinhas; c desejando 
que tão illustres exemplos ele 
valor se rnostrem em outras 
rc<Tiões e contra outros i ni-

o "d mi<TOS e havendo Deus sr o o , d . 
servido ouvir nossos eseJOS 
e clamores, por tal modo que 
os Príncipes de ambas as 
partes parece que se incl!
nam, como de sua propna 
vontade, aos Tratados preve
nidos, julgàmos que, com a 
nossa mcdiaçüo, se deve fo
mentar um lão pio piiucipio 
c ele nós tão desejado; não 
só reconciliando os animas de 
uma e outra parte, mas ta~
hem estahel!'cendo a unruo 
entre elles. E para que esta 
obra mais felizmcnt.e se co
mece, e mais brevemente se 
leve ao fim, enviâmos aos 
Principes de ambas as par
partes, o nosso Embaixa
dor Extraordinario, pessoa 
de nossa primeira nobreza, 
igualmente aiTecto a uma. e 
outra Corôa, para que assun 
com mais felicidade possa jun
to das mesmas exercer esta 
nossa pacifica missão, o mui
lo amado e muito fiel Paren
te nosso Eduardo Conde de 
Sandwich, Visconde de Hin
chingbrooch, Barão de Mon
tegu de S. Neote, Vice-Al
mirante de Inglaterra, Su
perintendente da nossa·~uar
du-roupa, de nossos mars ~e
eretos Conselhos, C:wi.lllcn·o 
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da muito antiga e muito no
bre Ordem da Jarreteira. 
Sabei portanto que Nós, con
fiando muito na fidelidade, 

tiâ dicti Comitis de Sa:nduic.h 
Legati nostri Extraordinarij 
plurimum confisi, ipsum ve-· 
rum, & induhitatu Cõmissa
rium, ac Procuratorem nos
trum fecimus, ordinavimus, 
& deputavimus, ac per prre
sentes facimus, ordinamus, 
& deputamus : dantes eidem, 
& cõmittentes plenam, & om
nimodam potestatem, atque 
authoritatem pari ter, & man
datum generale, & speciale 
nomine nostro cum Pnefatis 
Principibus utriusque partis,· 
vel ipsorum 1\'linistris con
grediendi, ac sermones ha
b~ndi; & cum ipsorum Cõ-
mJssarijs, deputatis, & Pro
curatoribus ad hoc sufficien
tem potP.statem hahentibus, 
?onjunctim, vel separatim, 
111. ~onfinijs Regnorum, vel 
ahb1 ubi commodiús visum 
fuerit de & super pace per
petuâ inter Coronas, & Re
~na Hispanire, & Portugal..: 
l1~, vel de1 & super multo
rum ilnnorum inducijs inter 
easdem eademque i.ttilissimis, 
& maxime convenientibns 
Articulis, & conditionibus 
stabiliendâ, vel stahiliendis; 
nec non dé & super triplici 
fmdere, ac consociatione in
ter. nos dictosque Príncipes, 
utrmsque partis, pro com
muni, ac mutuâ Regnorum 
nostrorum defensione cõmu
nitandi, tractrmdi, couve-

zêlo, juizo e prudencia do 
dito Conde de Sandwich, 
nosso Embaixador Extraor
dinario, o fizemos, nomeá mos 
e constituímos, e pelas pre
sentes o fazemos, nomeâmos 
e constituimõs nosso verda
deiro e certo Cornmissario 
e Procurador, dando-lhe e 
commettendo-lhe plena e in
teira faculdade, bem como 
auctoridade e poder geral e 
especial, para em nosso no
me se ajuntar e çonferenciar 
com um e outro Príncipe, 
ou com seus Ministros, e de 
communicar, tratar, concer
tar e concluir, com seus Com
missa rios. Deputados e Pro~ 
curadores (que para isso tive ... 
rem poder bastante) quer 
junta, quer separadamente, 
nos confins do Reino ou em 
outro Jogar que parecer mais 
conveniente, uma paz perpe
tua entre as Corôas de Hes
panha e Portugal, ou tregoas 
por muitos annos entre as 
ditas Corôas e Reinos, e de 
estabelecer aquella ou estas, 
por meio dos mais uteis ·e 
convenientes artigos e con
dições; e bem assim de com
municar, tratar, ajustar e 
concluir uma tríplice alliança 
entre nós e os ditos Princi-
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nicncli, & <'oncluencli, cretc
raqne omnio facic11di, qnro 
ad prredictos fines, n.-1 quos
libel eorum faciant, & con
ducant, atque super ijs Ar
tículos, littcras, & inslruM 
menta nccessaria conficicndi, 
& ab allcris 11artihus r.on
JUnctim, vcl sepanrtim pc
tendi, & rC'cipicndi. Dcniquc 
omnia ca, qure ad pncmissa, 
vcl circa cadem quoyis modo 
crunt neccssaria, & oppor
tuna expedicndi. Promitlen
tes bonâ ficlc, & in ''erbo Re
gi o nos omnia, & singula quro 
in ler Principesu triusque par
tis, corumvc Procuratorcs, 
Deputatos, nut Commissa
rios, ntquc Prrenominatum 
J ... cgt)tum nostrum Extraor
dinurium conjunctim, vcl sc
purntim in vrmmissis, seu 
Prrornissorum aliquo erunl 
facla, pacto, & conclusa, ra
ta, grala, & firma habituros, 
nec unquam eonlra ipsorum 
aliquitl, nut aliqua contravc
turos, quin potius quidqnid 
nomme nostro promissum, 
nul in quovis Prromissorum 
conclusum fucrit, non solum, 
ex vartc nostrO. sanclc, & in
violabiliter obserraturos, sed 
ficlejussuros, & sponsores fu
·turos, idem ab alteris quoq 
]}Ortibus, & carum alterulni 
sancte, & inviolabiliter ob
s~rvat~m iri. In cujus rei te -
tJmonlllm hnscr littcrns (h,ri, 

pcs de ambas as partes, para 
commum e mutua defeza dos 
nossos Reinos, c de fazer to
das aqucllns cousas qu? nos 
ditos fins e a qualquer d ellcs 
pertençam e conduz~m, c so
bretudo isto, os art1gos, le
tras e instrumentos nccessa
rios, e de pedi-los e re~cbe
los das outras pnrtes conJunta 
ou separadamente. E fin~l
mentc de expedir tudo nqud
lo que de algum modo for 
nccessario e opportuno ás :c
feridas cousas ou lhes d1ga 
respeito. Promettendo de boa 
fé c debaix.o de palavra Real 
que haveremos por boas, fir
mes e Yalidas todas e cada 
uma das cousas que forem 
feitas, pactuadas e concluídas 
entre os Príncipes de ambas 
as partes ou seus Procurado
res, Deputados c Commis
sarios c o sobredito nosso 
Embaixador Extraordioario, 
lanto junta como separada
mente, em geral ou em par
ticular, c que jamais contra
viremos em cousn alguma, 
mas antes pela nos a parte 
não só observaremos santa c 
invioJa,•elmenlc tudo o que 
a tal respeito, em nosso no
me, se tiver vromettido ou 
concluído, mas tambcm pro
mellemos c damo-nos por 
fiadores de que por uma e 
outra parte igualmente será 
observado santa c invíolavcl-
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manuque nostrâ signatasma
g~1~ Anglire sigillo commu
nirt fecimus. Qure dabanLur 
apud Palatium nostru Wcs
rnonasterij, sexto decimo die 
M~~sis Fehruarij, Anno Do
mun mi11esimo sexc,entesimo 
sexagesimo quinto, Rcgni 
nostri decimo octavo. 

CAUOLUS llEX. 

mente. Em testemunho do 
que mandámos passar estas 
letras, firm~das do no~so pu
nho e selladas com o Sello 
grande de Inglaterra. Dado 
no nosso Palacio de "·est
minster, aos dezeseis dias do 
me~ de Fevereiro do Anno 
do Senhor mil seiscentos c 
sessenta c cinco, e do nosso 
Rcinndo o decimo oitavo. 

CARLOS R. 

Eli l'iOME DA SAJ\"CTISSUIA TiliXDADE, PADRE, FILHO, 

& ESPIUITO SAJ\"TO, TRES PESSOAS, & fiUiU SÓ J)EOS 

VElWAllElRO. 

Mn'. I. 

Primeiramente declaruo os Senhores Rcys Calholico, 
& de Portugal, que pello presente Tratado fazem, & esta
belecem em seus nomes, de suas Coroas, & de seus Vas
sallos, hua Paz perpetua, boa, firme, & inviolavel, que co
meçará do dia da 'Publicação deste Tratado, que se iarú em 
termo de quinze dias, cessando desde logo todos os actos 
de hostilidade, de qualquer maneira que sejuo, _entre suas 
Coroas, por terra, & por mar, em todos seus Reynos, Se
nhorios, & Vassallos, de qualquer qualidade, & condição 
que sejão, sem exceição de I ugares, nem de pessoas; E se 
declara que hão de ser quinze dias para rnlificar o Trata
do, & quinze .para se publicar. 

ART. H. 

E porque a boa fe, com que se faz este Tratado de Paz 
perpetua, não permite cuidar-se em guerra para o futuro, 
11em em (ruerer cada hua das partes ach~r-~c para este caso 
c.om melhor partido, se acordou em restttmrem á Portugal 
as Praças, que durando a guerra lhe tomârão as armas ele 
EIRey Catholico, & a EIRcy Catholico as que durando a 
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guerra, lhe lomárão as armas de Portugal, com lodos seu~ 
termos, assi, & da maneira, & pcllos limites, & confronta
ções, oue tinhão antes da gueri'a, & todas as fazendas de 
raiz se restituiráõ a seus antigos possuidores, ou a seus h_er
deiros, pagando e11es as bemfcitorias uteis, & necessanas, 
& nem por isso poderão pedir as dnnifica~ô.es, que se a!
tribuem à guerra, & ficará nas Praças a arlllhana que t~
nhão, quando se occupàrão, & os moradores, que não qm
zerem ficar, poderáõ levar todo o movei, & venceráõ os lru
ctos do que tiverem semeado, ao tempo da publicação da 
paz; & esta restituição das Praças se fará em termo de dous 
mezes, que começaráõ do dia da publicação da Paz. Decl~
rão porem, que nesta restituição das Praças não entra a CI

dade de Ceuta, que ha de ficar em poder de EIRey Catho
lico, pellas razoens que para isso se considerarão. E s? de
clara, que as fazendas que se possuírem com outro t1tulo, 
que não seja o de guerra, poderão dispor dellas seus donos 
livremente. 

AR:r. III. 

Os V assaltos, & moradores elas terras possui das de hum 
& outro Rey, terão toda a boa conespondcncia, & amiza
de, sem mostrar sentimento das offcnsas, & danuos passa· 
dos, & JlOderão communica1·, entrar, & frequentar o~ limi
tes de hum, & de outro, & usar, & exercitar comerciO com 
toda a seguran.ça, por terra, & por mar, assi, & da maneira 
que se usava em tempo de!Uey Dom Sebastião. (I) 

M\.T. I 'V . 

Os ditos Vassnllos, & moradores de bua, & outra parte 
terão reciprocamente a mesma segurança, liberdades, & pri
vilegias que estão acordados com os subditos do Sereuissi
mo Rcy da Gram Bretanha, pello Tratado de 23 de 1\'layo 
do a uno de 667, (2) & do outro anuo de 630, (3) no em 
que este tratado es là ainda em pe, assi, & da maneira, como 
s~ todos aquelles artigos, em razão do comercio, & immu
nldades tocantes a cllc, forão aqui expressamente declara-

(1) Yldc Lei e Concordia en tre El-Rei o Se\llwr D. Sebaslii'lo e Fi
)ippe" rl e Cnstella a pag. 373. 

(~) Yiue est e documento a I' ~!!- ~77 . 
\)) fd. id , n pn:;. lO:l. 
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dos, sem exceição de Artigo algum, mudnodo somente o 
11om e, em favor de Portugal; & destes mesmos privilegias 
vsará a nação Portuguesa, nos Reyhos de S. Magestade Ca
tholica, assi, & da maneira, que o usavão em tempo elo 
dito Rey Dom Sebastião. 

AR'f. V. 

E porque he necessario hum largo tempo, para poder 
publicar-se este Tratado nas partes mais distantes dos Se
nhOJ·ios de hum, & outro Rey, pura cessarem entre elles to
dos os actos de hostilidade; se acordou, que esta Paz co
meçarâ nas ditas partes, da publicação que clella se fizer em 
Espanha, a hum anno seguinte; mas se o aviso da Paz pu
der chegar antes áquelles lugares, cessarão desde então to
dos os actos de hostilidade: & se passado o dito anno se 
cometer por qualquer das partes algum acto de hostilidade, 
se satisfará todo o daono que delle nacer. 

ART. VI. 

Todos os prisioneiros de guerra, ou em odio della, de 
qualquer nação que sejão, sem dilação, ou embargo algum 
serão postos em sua liberdade, assi da hfia, como da outra 
parte, sem exceição de pessoa algila, & de razão, ou pre
texto, q se queira tomar em contrario; & {lsta liberdade co
meçará do dia da publicação em diante. 

ART. VII. 

E para qu& esta paz seja melhor guardada, prometem 
respectivamete os ditos Reys Catholico, & de Portugal de 
dar livre, & segura passagem por mar, ou rios navegaveis 
contra a invasão de quaisquer piratas, ou outros inimigos, 
que procuraràm tomar, & castigar com rigor, dando toda 
a liberdade ao commercio. 

ART. VIII. 

Todas as privações de heranças, & disposiçoes feitas 
com odio da guerra, são declaradas por nenhuas, & como 
não acontecidas, & os dous Reys perdoão a culpa a huns 
& a outros vassallos em virtude deste Tratado, havendos; 
de restituir as fazendas que estiverem no fisco, & Coroa ás 

TO!I. I. 
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p ssoas, às quaes sem intervenção desta guerra havião de 
tocar, ou pertencer para poderem livremente <TOzar dellas; 
mas os frutos, &. rendimeu1o. do ditos bens, até o dia da 
publicação da paz, ficarilõ aos que os tempo suido durante 
a guerra; & porq e pode offerecer sobre islo alguas d~
mandas, que convem abreviar para o sossego da Repubh
ca, será obrigado cada hum dos pretendentes n intentar as 
demandas dentro de hum anuo, & se determinarão bre' c, 
& summariamente rlenlro de outro. 

ART. IX. 

E se, cõtru o disposto neste Tratado, algus moradores, 
sem ordem, &. mandado dos lkys respectiyameutc fizerem 
algum da[\no, se repararà, &. castigará o danno que fize
rem, sedo tomados os delinquentes: mas não erâ licito l)Or 
esta causa tomar as armas, &. romper a paz. E em ca ·o de 
se nuo fazer justiça, se poderão dar cartas de Marca, ou re
presa lias contra os delinqucntes, na forma que se costuma. 

AUT. X. 

A Coroa de Portugal pcllos interesses, qu<' reciproc.n, 
& insetlaravelmente tem com a de In"'lalerrn, podcrâ entrar 
à parte de qual quer Liga, ou Ligas offensiva, &. detTensi
va, que as ditas Coroas de Inglaterra, & Catholica fizerem 
entre si, juntamente com quaesquer confede1·ados seus, .. . 
as condições, &. obriga ões reciprocas, que em tal caso se 
ajustarem, ou se acrescentare ao diate, se terüo, ~ guar
daráõ inv1olavelmcnte em virtude de tr Tratado, a si, & ela 
maneira , como s estiverão particularmete expressadas nel
lc, & estiverão jà nomeado os Colligados. 

AllT. XI. 

Prometem os sobreditos senhores ReJ Catholico, & d 
Portugal de não fazer nada cotra, &. em prejuízo desta paz, 
nem consentir se faça directa, ou indirectamenle: ~ se a 
caso se fizer, de o reparar sem nenhila dilação. E para ob
servancia de tudo o acima conleudo, se ohri<Tão com o Se
renissimo Rey da Gram Bretanha, como mediator, & fiador 
desta paz. E para firmeza de tudo, renuncião toda. as lep, 
costumes, ou coma que fn~a em contrario. 
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AR:r. XII. 

. Esta Paz será publicada por todas as partes donde con
ner, o mais brevemeNte qae ser possa, depois da ratifica
ção destes Artigos, pelos senhores Reys Catholico, & de 
Portugal, & entregues reciprocamente na forma costumada. 

ART. XIII. 

Finalmente serâm os presentes Artigos, & Paz nelles 
conteuda ratificados tambem, & reconhecidos pello Serenis
simo Rey da Gram Bretanha, como mediator, & fiador della 
por cada hila das partes, dentro de quatro meses, depois de 
sua ratificaçaõ. 

Todas as quais c0usas nestes Artigos referidas forão 
acordadas, estabelecidas, & cõcluidas, por nos Dõ Gaspar 
de. I-I9ro, Gusmão, & Aragão, Marquez dei Carpio, Duarte 
Conde de Sancluick, Dom Nuno Alvarez Pereira Duque do 
Cadaval, Dom Vasco Luis da Gama Marquez de Niza, Dom 
loão da Silva Marquez de Gouvea, Dom Antonio Luis. de 
Men~ses Marquez de Marialva, Henrique de Sousa Tavares 
da Stlva Conde de Mirãda, & Pedro Vieira da Si lva, Co
~issarios Deputados para este effeito, em virtude das ple
Dipotencias, que ficão declaradas em nome de S. Majesta
des Catholica, da Grão Bretanha, & de Portvgal, em cuja 
fé, firmeza, & testemunho de verdade fizemos este prezente 
Tratado, firmado de nossas mãos, & sellado cõ o sello de 
nossas. armas. Em Lisboa no Convento de S. Eloy aos . f 3 
de Fevereiro de 1668. Dom Gaspar de RaTo, Gusmão, « 
Aragão. O Conde de Sanduick . O Duque Mm·quez de Fe
?'eira. Jfa1·quez de Nisct Alm·irante da India. Marqttez de 
G~wvea Mo·rdomo-~lôr . Marquez de Jiarialva. Conde· de 
M~randa, Pedro Vieira da Silva. 

E Havendo Eu visto o di.to Tratado de paz ,perpetua, 
depois de considerado, & examinado cõ toda a attenção, 
hey por bem aceitalo, aprovalo, ratificalo, & cõfirmalo, 
como em effeito por esta minha carta patente o aceito, 
aprovo, ratifico, & côfirmo prometêdo em meu nome, no 
dos meus successores, & meus Reynos de observar, guar
dar, cumprir, &. de fazer observar, guardar, & .~umprir in-
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violavelmente todas as cousas nelle conteudas, sem admi
tir, que por modo, ou acontecimento algum, que haja, ou 
possa haver, directa, ou indirectamete se contradiga, ou và 
contra elle, & se se ouver feito, ou se fizer em algila ma
neira cousa em cõtrario, de o mãdar reparar se difficul
dade, ou dilaçao algiía castigar, & mandar castigar os que 
forem nisso cumplices com todo o rigor; & tudo o refendo 
prometo, & me obrigo guardar debaixo da fé, & palavra 
de Rey em meu nome, no de meus successores, & Reynos, 
& da hypotheca, & obrigação de todos os bes, & reda ge
raes, & speciaes, presentes, & futuras delles. E em fé, & 
firmeza de tudo, mãdei pa sar a presete carta por mi assi
nada, & sellada cõ o sello grande de minhas armas. Dada 
na cidade de Lisboa aos tres dias do mes de Março. Luiz 
Tei eira de Carvalho a fez, Anno do Nascimento de N. Se
nhor Jesv Cbristo de mil seiscetos, & sessenta, & oito. Pe
dro Vieira da Silva o fiz escrever. 

O PRlNCIPE. 



DOCUMENTO. 

LEI ll CONCORDLI. ENTRE EL-REI O SENHOR DO!l SEB.I.STIÃ.O, E EL-REI 

FlLIPPE 11 DE CASTELLA, SOBRE OS DELINQUENTES QUE P!SS.\1\l DE 

UM PAR! OUTRO REINO, DADA EM ALMEIRllll A 28 DE FEVEREIRO DE 

lli69, (1) A QUE SE REFERE O ARTIGO Ill DO TRATADO DE 13 DE FE
\ ' EREIRO DE 1668. 

(DE U:V. IS. rERTB~CE!iTE AO ARCHIVO DA SBCRBURIA DE ESTADO 

DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS.) 

Dom Sebastião por Graça de Deos Rey de Portugal, e dos Al
garves, d'aquem c d'alem .Mar, em .Africa Senhor de Guiné, e da 
Conquista, Navegação, Commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e 
d~ lndia, &c. Faço saber ao Regedor da Minha Casa da Suplica
çao, e ao Governador da Casa do Cível, c aos do Meu Conselho, e 
a lodos Meus Dczembargadores, Corregedores, Ouvidores, Juizes, 
Justiças, Officiaes, e pessoas de Meus Reynos, e Senhorios, que en
tre ~lRey D. Manoel de glorioza memoria, Meu Bis--avô, que Santa 
Glona haja, e o Seren.issimo Rey D. Fernando Catholico de Cas
tella, e a Raynha D. Izabel, sua .Mulher, que então reinavão, se 
fes, e tomou assento ácerca da remissão dos delinquentes, que de 
hum Reyno ao do outro se acolhião, e dos delictos, e casos, e for
ma, em que havião de ser remeltidos ao Reyno, e parte, onde ti
''essem cometido os tais cazos, e delictos, segundo mais particular
mente se contem nos Capítulos da Paz, que entre os ditos Senhores 
Reys se fizeram, e nas Capitulações, que por meyo de algumas pes
soas nomeadas ácerca do sobredito se assentárão, e concluirão. E 
posto que o que assim se accordou, e assentou, era assim muito 
JUsto, e muy conveniente ao Serviço dos Reys, e benefic~o publico 
de ambos os Reynos, não parece nos casos, que succederao, que se 
guardou, e cumprio assim inteiramente; e álem disso no entendi
mento de algumas palanas, c clausulas das ~itas Cap!t~la_ções, 
houve algumas duvidas, e difficuldades; e assim se d.e1xarao de 
declarar, e especificar nas ditas Capitulações outros delictos, e ca
sos, e.m que havia igual, ou maior razão para serem. declara.dos, e 
especificados. E C[llereodo Eu ora .conservar, e contmuar mst?, e 
em tudo o mais, a irmandade, amizade, e amor, que entre Mim, 
e o Serenissimo Rey de Castella, Meu Tio, e os Reys, Meus ante-

(1) Esta Concordia (oi pn.blicada para ter o seu devido effeito pela Lei de 2 
de Julho de 1692, c foi confirmada. pelos Tralados.celcbrados.cntre as duas C<>
rclas, de 13 do Fevereiro de 1668-de 6 de Fevereiro de 171o-de 10 de Feve
reiro de 1763 -de 1 de Outubro de J777-c de 11 de Março de 1778. 
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cesso t·es, houve, e h â, e sendo isto de novo tratado por meyo de 
nossos Embaixadores,, e com parecer de algumas pessoas, e Letra
do· do Meu Conselho , ordenei, e assentei de rcno,·ar, e confirmar, 
declarar, c c tender, como de feito por esta prcs.ente Car.ta cm~fir
mo, declaro, c cstenrlo o que se contem nas flllas Cap ttula çoes, 
Assentos, e Concordias, na forma , c maneira, c 110s casos que ao 
diante ~crá rlccla rado. 

Primeiramente, q11c as pessoas de qualquer estad~, condiçii_o, 
qualidade, c prceminencia qu<' sejl10, naturacs, Subchtos, ou nao 
Snbditos, que cometerem, ou inco rrerem em crime de J,csa Magcs
tade contra as Pc soas de Nós Rcys de Portugal, c de Castella, c. d_e 
Nossos Succcssores, ou contra as Ihynhas, c Nossos Filbos_Legllt
mos , ou se alçarem, ou rcbcllarcm em alguma Cidade, V.tlla, ou 
Castello, ou fizerem, ou tratarem em qualquer outra manCJra con
tra Nossos Estados, c as tacs pessoas se acolherem do Rcyno de 
Castella ao de Portugal, ou do de Portugal ao de Castclla, estes 
t.aes sejão remetidos ao Hcy, c Rcyno, contra quem, c onde_ come
lerem o tal crime, para que nelle possão ser punidos, c casllgados, 
e feita justi ça como seus crimes o merecem, confirmando, c reno
''ando nisto o que se dispocm, c contem na Capitulação antiga: 
com tal decla ração, que sendo a rcquisiloria, porque se pedir a tal 
remi ssão emanada dos do :Kosso Conselho, c Dczcmbargo, c Rela
ções, ou das Audiencias, e Corregedores, c Alcaides de Corte, ou 
de. o~ • l;ros Supremos Tribunacs, c sendo na talrcquisi toria inserta 
a lntormação do delicto, com a d ita requisitaria somente se (aça a 
tal rem issão, sem ser ncccssario apresentar-se Otltra informação, 
nem averi guação no Reyno, nem pelos .luizes, donde, c ante quem 
se pedir a tal remissão. E porem 1üio sendo a dita requisitaria pas
sada pelos do Nosso Conselho, e Dczemhargo, c Relacões, ou Au
diencias, on Corregcdorés, e Alcaides da Corte, ou po"r outros Tri
b;maes Supremos; c sendo passada pelos outros Corregedores, Ou
vidores, Juizes, c Jnsliç<~s inferiores, em tal caso só se apresentará 
o }Jrocesso, c prova, que for feita contra o tal dclinquenlc; e con
sta ndo elo clcli cto pelo dito processo, sem se fazer, nem admiLLir 
011tra prova, defesa, nem desculpa alguma , se fará a dita remissão. 
E esta mesma ordem, c fo rma se guardarit em todos os casos . em 
que ao diante será declarado, que se faça a dita remissão. 

E que as pessoas que de hum Reyno se passarem, e acolherem 
ao oulTo, levando fazenda, ou co usas furtadas, ou roubadas, sejão 
prczos, c rcmetlidos com os ditos bens, c fazenda, conforme ao 
que se contem ua Capitulação antiga : O qual caso de noYo se es
tende, e quero que se entenda nos Offici.aes de nossos Reynos, que 
tendo servido cargo de administração de No sa l<azeuda, se auzcn
tarem, e fugirem de hum Reyno para outro, sem darem conta, nem 
pagarem o que de,• em. E assim nos Feitores dos ~Icrcadores, c nos 
mesmos Mercadores, que se alçarem, ou quebrarem, e se forem de 
hum t\eyno para. outro; para que todos os sobreditos sejão prezas, 
e rometttdos com os bens, c fazenda, que lewí rão áqueUe Re. no,<' 
parte, par~t donde se auzenlarem, c forem . 
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Que o que se contem, e dispoem nas Capitulações antigas ácerca 
dos que levarem de hum Reyno a outro Mulheres Casadas, e das 
ditas l'Julheres Casadas, que se forem sem licença, e contra von
tade de seos Maridos, para que sejão prezos, c remetidos ao Reyno, 
donde se auzeutaram, e fugiram, se entenda, e estenda aos que le
v;,trem, ou tirarem Filhas de casa de seos Pays, ou de outras pes
soas, sub cuja guarda, e poder estiverem, contra vontade dos ditos 
Pays, e pessoas, para que assim mesmo el!es, c ellas 'sejão prezos, 
e remeltidos ao Rcyno, e parte, donde as tirarem, e levarem, apre
sentando-se a dila requisitaria a requerimento dos tacs Maridos, 
Pays, ou pessoas. 

E assim mesmo, que o que toca aos que matarem com Bésta, 
ou por dinheiro, ou salta rem, c roubarem em caminho, e se aco
lJ::ercm de hum Rcyno a outro, que conforme a Capitulação antiga 
hao-de ser prezos, e remettidos, se entenda, cumpra, e guarde nos 
que matarem com Arcabús, ou Espingarda; os quais pela mesma 
maneira serão prezos, e rcmettidos ao Reyno, e parte, onde come
lerem o tal delicto . 

Que os que matarem, ou ferirem a algumas pessoas dos Conse
lhos de Nós os Reys, ou Desembargadores das Relações, e aos das 
Audiencias, c Corregedores, e Alcaides da Corte, e do Crime, e de 
o~tro Tribuuae Supremos, e se forem, e acolherem a hum dos 
d1tos Reynos, sejão prezos , e rcmettidos ao Reyno, c parte, donde 
o tal delicto cometlerem . E o mesmo se entenderá nos que mala
rem Corregedores, e Juizes inferiores, que não scjão dos dito~ Tri
bunaes maiores, e Supremos. 

Que os que por forca, e com armas romperem, e quebrantarem 
Cadêas para tirar dellas prezos, passando de hum Reyuo a outro a 
fazer este delicto, ou cometendo-o no mesmo Reyno, e passando-se 
ao outro, huns, e outros sejão prezos, e remetidos ao Reyno, e 
parte onde cometerem o dito delicto, assim, c da maneira, que 
acima he dito que se faca nos outros casos de remissão. 

E por qua'nto sendo declarado em buma das Capitulações, e 
~ssentos, que se tomarão entre o dito Senhor Rey D. Manoel, Meu 
Bis-avô, c os Serenissimos Reys Catholicos de Castella, alguns dos 
casos sobreditos, em que se havia de fazer remissão dos delinquen
tes, se acrescentou, e pôs buma clausula geral, que dis, que o 
mesmo se entenda nos Casos Similhantes aos expressados: a qual 
clausula geral tem causado muitas duvidas, e difficuldades, e occa
sião de differenças; c sendo declarados, e acrescentados nesta nova 
Capitulação, e assento os casos, em que se ha de fazer a dita re
missão, não parece necessario, nem conviniente pôr-se a dita Clau
sula geral, nem que em 1•irtude da antiga se possa pedir, nem per
tender a dita remissão em outros alguns casos, somente nos que 
aqui são declarados. 

E quanto aos delinquentes, e pessoas que ao presente, e no 
tempo, que se publicar esta Concordia, e Provisão na Corte de Nós 
os Reys, estão acolhidos em qualquer dos ditos dous Reynos, e per
tenderem que ~c aéolbêrão a elles com boa fé, e entendendo que 
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havião de estar salvos, e seguros, se declara que os que tiverem 
cometido alguns dos delictos, e casos, que agora de novo se acres
cent..1o, e declarão nesta Capitulação, e Concordia, álem dos anti
gos, este tacs tenhão quatro mezes de tempo, que se começarão do 
dia, que esta Concordia se publicar na Corte, para se poderem sa
hir, c bir livremente de qualquer dos ditos Reynos para outros, 
onde virem que mais lhes convem. E quanto aos que tiverem co
metido, c incorrido nos casos, em que, conforme as Capitulações 
antigas, se havia de fazer remissão, que nestes se determine, e faça 
justiça no caso da dita remissão, assim, c da maneira, que antes 
desta Capitulação nova se podia, e devia fazer, entendendo-se, como 
acima hé dito, nos que já de ]Jerzenlc, e ao tempo da publicação 
esta vão acolhidos; porque, nos que de novo, e depois desta Capi
tulação, c publicação della se acolherem, se ha de guardar a dita 
Capitulaç.1o em todos os casos nella declarados, ainda que os taes 
casos, c dclictos fossem cometidos antes da publicação. 

Que em lodos os casos, e delictos, que nesta Capitulação, c 
Concordia vão expressos, c declarados, em que se ha de fazer re
mis ão dos dclinquentes de hum Rcyno a outro, se entenda c cum
pra, não tão somente com os principacs dclinquentes e pcrpetrado
res dos tacs dclictos, mas lambem com aquelles, que os mandarem 
cometer, c fazer para que assim dellcs, como do tacs delinquen
lcs se hnja de fazer a dita remissão. 

E porque Eu em cumprimento do que assim foi tratado, e as
sentado, c entendendo que assim convem ao serviço de Nó o 
Reys, c ao bem, e beneficio publico dos ditos Nossbs Rcynos, e á 
boa administração, c execução de Justiça, e pela vontade, que 
tenho de nisto, e em tudo o mais conservar, e continuar a irman
dade, amor, e amizade, que entre Mim, e o Serenissimo Rey de 
Castella, 1\leu Tio, e os Reys, Meus antecessores, houve, c bâ, como 
acima he dito, quero que tudo o que se contem nesta Capitulaçjío, 
c Concordia se cumpra, guarde, c execute inteiramente, mandei 
passar esta Carla por Mim assinada, o scllada com o Sello das Mi
nhas Armas Rcacs; a qual bcy por bem tenha força, c vigor de 
Lcy. E mando ás ditas Minhas Justiças, que em tudo a cumprão, 
guardem, e fação muy inteiramente cumprir, e guardar, sem min
goa, nem de falecimento algum. E ao Chanceller Môr, que a fa~a 
publicar na Chancellaria aos quatro dia do mez de Mayo, que 
vem, e enviar cartas com o traslado della sub seu Sinal, e Meu 
Scllo aos Corregedores, c Ouvidol·es das Comarcas, c assim aos Ou
vidores das Terras em que os ditos Corrcgcdore não cntrão por 
via de correição; aos quaes Corregedores c Ouvidores mando que 
aos ditos 4 dias de Mayo que be o tempo, em que lambem se ba 
de publicar no Reyno de Castella esta Concordia, a publiquem nos 
Lugares, onde estiverem, e a fação publicar em todos os Lugares 
d~ Suas Comarcas, c Ouvedorias, para que a todos sejil notorio, e 
na o possão al!egar, nem pertender ignorancia; c assim se registará 
esta no Livro da Mésa do Despacho dos Meus Desembargadores do 
Paço, c nos Livros da Relações das C<tsas da Supplicação, c do 
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Civel. Dada na Villa de Almeirim aos vinte e oito dias do mez de 
Fevereiro. Jorge da Costa a fez, Anno do Nascimento de Nosso Se
nhor Jesus Christo de 1569. 

DOCUMENTO. 

TRATADO DE PAZ E UIIZADE ENIRE CARLOS U llEI DE HESPANH A, E 

CARLOS li REI DA GRAll-DRETANHA, ASSlGNADO Ell1 MADRID A 23 DE 

MAIO DE 1667-A QUE SE REFERE O ART, JV DO TRATADO DE 13 DE 

FEVEREIRO DE 1668, ENTR1l AS COROAS DE PORTUGAL E HESPANHA. 

(IIERTSLST , COLL . OF TREAT1ES1 T. !1 1 PAO. 140.) 

(TRADUCÇÀO PARTICULAR.) 

ART. I. 

Concorda-se e conclue-se que de hoje em diante haverá entre 
as duas Corôas da Gram-Bretanba e de Hespanha, geral, boa, sin
cera, verdadeira, firme e perfeita Amizade, Confederação e Paz , 
que durará para sempre, e será observada inviolavelmente, tanto 
por terra como por mar e aguas doces; e hem assim entre as ter
ras, ])aizes, Reinos, Senhorios e terrilorios pertencentes a uma e 
outra Corôa, ou que lhe forem sujeitos, e que seus Subditos, Po
v~s e Habitantes respectivamente, de qualquer qualidade e condi
çao, se ajudarão, auxiliarão e testemunharão um ao outro toda a 
affeição, bons officios e amizade. -

ART. II. 

Que nem um nem outro dos ditos Reis, nem seus Povos, Sub
düos ou Habitantes respectivos dentro de seus Dominios poderão, 
debaixo de qualquer pretexto, em publico nem em particular, fa
zer ou procurar que se faça cousa alguma contra o outro, em caso 
algum, por terra ou por mar, nem nos portos e rios de um c ou
l~o; tratar-se-hão, porém, com toda a amizade e a !feição, e pode
ra? livre e seguramente passar por agua e por te_rra, aos ~onfins, 
Paizes, terras, Reinos, ilhas, Senhorios, Cidades, vil las, aldeias cer
cadas de muralhas fortificadas ou não fortificadas, seus portos e 
en~eadas, aonde "até aqui tem sido costume negociar c ~raficar, e 
ab1 traficar e vender aos Habitantes dos Jogares respectJVos e ad
quirir d'elles por compra, como os da sua propria Nação ou de 
outra qualquer, que se achar ou vier ahi. 

ART. fll. 

Que os ditos Reis da Gram-Bretanha e de Hespanha procurarão 
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que os Povos c Subditos respectivos se abstenham d'ora ávante de 
usar de força c violencia, c de causar damno; e se alguma injuria 
for feita por um ou ontro dos ditos Reis. ou por seus PoYos ou Sub
ditos ao Povos c Subdilos do outro, contra os artigos da presente 
Alliança, ou contra o Direito commum, nem por isso se darão Car
tas de rcpresalias, de marca ou contra-marca, por nenhum do 
Confederados, até que tenha havido recurso á Justiça ordinaria; 
mas no caso d'csta ser demorada ou denegada, então o Rei, cujos 
Povos c Habitantes receberam o damno a pedirá áquelle por quem, 
como fica dito, foi a mesma denegada ou demorada, ou ao Com
missarios que forem deputados por um e outro Rei, para rec ber 
c ouv'ir as reclamações, a fim de que todas as dosa enças pos am ser 
Djustadas amigavelmente ou conforme a Lei; mas se mesmo assim 
houve c demora, se não administras c justiça, nem desse satisfa
ção dentro de seis mczes depois de a haver d'este modo pedido, 
n'cssc caso poderão dar-se Carta de represalia, de marca e contra
marca. 

ART. 1\'. 

Que entre El-Rci da Gram-Bretanba e El-Rei de Hespanha 
c seus Povos, Subditos ou Habitantes respectivos tanto por terra 
como por mar c aguas doces em Lodos e cada um de seus Ueinos, 
terras, paizes, Senhorios, Confins, tcrritorios, província , ilhas , 
colonias, Cidades, Villas, aldeias , portos, rio , enseadas, bahias, 
estreitos c correntes, aonde até aqui tem sido costume exercer tra
fico c commercio, haverá plena c inteira liberdade de trnfico c de 
commcrcio, de tal sorte e modo que em pa saporte e sem licem,:a 
geral OLL particular aos Povos e Subditos d um outro possam li
vremente navegar, e ir, tanto por terra como por mar e aguas do
ces aos seus ditos paizes, Reinos, Senhorios, e a todas as Cidades, 
portos, correntes, bahias, estreitos c outros logares d'elles; e po -
s;un entrar em qualquer porto que seja, com seus navios carrega
dos ou por carregar com carro ou carros para ahi 1e,•ar suas mer
cadorias, c vender c comprar tudo o que lhes approuvcr; e bem 
ass~m prover- c, a preços ju tos • rasoa,•eis, de mantimento c 
ma1s cousas necessarias para eu 11 tento ' viagens, c oulrosim re
puar seus tlavios e concertar seus carros, para Yolt.ar ao seu paiz 
ou a outro qualquer Jogar que queiram, em o menor embaraço 
ou impedimento, pagando os direitos das alfandegas que deverem, 
c conservando mutuamente as Leis c Ordenaçõe de s u paiz. 

AHT.V. 
. Hem, convem-se igualmente que, pela mercadorias que os sub

dttos d'El-Rei da Gram-Bretanha comprarem em Hespanha ou em 
outro~ Reinos c Senhorios d'El-Rei de Hespanba, e as levarem em 
seus proprio navios, ou em navios que tiverem fretado ou qu lhes 
houverem ido emprestados, não se cobrará outros direiLos, alca
valas, dizimos, subsídios ou outros tributos ou impostos quaesquer 
alem dos que pagarem os naturaes do paiz por tal motivo. e que 
lodos os outros c Lrangeiro são obrigados a pagar m caso semr-
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lhante; e os ditos Subditos, na compra, venda e cont ratos de suas 
mercadorias, tanto pelo que respeita aos preços, como a todos os 
d~reitos que houverem de ser pagos, gosarão dos mesmos privile
gws que são concedidos aos subditos naturaes de Hespanha; e po
derão comprar e carregar seus navios com taes generos e mercado
rias, os quaes navios estando carregados, e os direitos pagos pelas 
mercadorias, não poderão ser detidos no porto debaixo de pretexto 
algum, nem os carregadores, negociantes e feitores, que compra
ram e carregaram as tlitas mercadorias, poderão ser inquiridos de
pois da partida dos ditos navios por qualquer causa ou motivo que 
lhes diga respeito. 

ART. \'1. 

E a fim de que os Officiaes e wiinistros de todas as Cidades, vil
las e aldeias pertencentes a um ou ao outro não possam pedir nem 
re?eber dos negociantes e povos respectivos maiores tribu tos, di
reitos, salarios, recompensas, dons ou despezas, alem do que de
Yem receber em virtude do presente Tratado; e para que os ditos 
povos e negociantes possam conhecer e entender com certeza o que 
a tal respeito se acha ordenado, concorda-se e co nclue-se que ha
verá tabellas e listas co1Iocadas nas portas das Alfandegas, e Bar
reiras de todas as cidades, villas e aldeias pertencentes a um c outro 
Rei, aonde estes direitos, tributos ou direitos d' alfandega se pa
gam ordinariamente, nas quaes se porá por escripto o que se ti1'er 
de pagar, por direitos d'alfandega, subsidias e impostos, quer aos 
Reis, quer aos ditos Officiaes, declarando as especies do que se im
portar ou transportar. E se a:lgum Official ou outra qualquer pes
soa em seu nome, debaixo de pretexto qualquer, em publico ou 
em particular, directa ou indirectamente, pedir ou receber de al
gum 11egociante ou de outra pessoa respectivamente alguma somma 
de dinheiro ou outra causa, debaixo do nome de direito, censo, 
s~lario, despeza ou recompensa, (posto que seja por via de dona
tivo gratuito) alem do referido, o dito Official ou seu deputado, 
achando-se culpado do facto e convencido perante um Juiz com
petente do Paiz, aonde o crime for commettido, será mettido em 
prisão por tres mezes, e pagará tres vezes o valor da cousa assim 
recebida, metade de cuja somma pertencerá ao Soberano do .Paiz 
aonde o crime for commettido, e a outra metade ao denunciante, 
pela qual ser-lhe-ha permettido demandar perante um Juiz com
petente do Paiz aonde isso acontecer. 

ART . VII. 

Será li cito aos subditos d'El-Rei da Gram-:Bretanha trazer ou 
levar para Hespanha, e para todas as terras e Senhorios d'El-Rei 
d_e Hespa,nha, aonde até aqui hajam exercJdo o t~afico e o commer
Cio, e ahi traficar com toda a sorte de mercadorias, panos, manu
facturas e generos do Reino da Gram-Bretanba e com as manufa
cturas, mercancias, fructos e generos das Ilhas, Villas e Colonias 
que lhe pertencem, e o que tiver sido comprado pelos Feitores In
glezes, áquem e alem do Cabo da Boa Esperança, sem que sejam 
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constrangidos a cleclarar a que e por que preço elles venderam as 
ditas mercadorias e mantimentos, nem inquietados pelos erro dos 
Me tres dos Navios ou outros na declaração das mercadorias e po
derão partir, quando bem lhes pareça, dos Estados d'El-Rei de Hcs
panha, com Lodos ou parte de seus bens, generos c mer.cadorias, 
para voltar a quaesquer tcrritorio , Ilhas, Estados c patzcs d'El
Rci da Gram-Bretanha, ou a outro lagar qualquer que seja, pa
gando os direitos e tributos mencionados nos Capitulas preceden
tes; e pelo que toca ao resto de todo o seu carregamento que não 
tiverem de embarcado para terra, poderão retc-lo, gu~rda-lo e tor
na-lo a levar no seu dito navio ou uaYios, embarcaçao 011 embar
cações, sem por isso pagarem direito algum ou imposto qua~qucr, 
como se nunca tivessem e lado com isso em alguma bah1a, ou 
porto d'El-Rei Catbolico. E todos os genero , bens, mercadorias, 
navios ou outras embarcações, com quaesqucr causas que se hajam 
introduzido nos dominios ou lagares da Coroa da Gram-Bretanh~, 
como prezas c por taes julgadas nos ditos dominios c lagares, serao 
tomadas c reputadas como bens e mercadorias da Gram-Bretanha, 
a sim compreheudidos pela intenção c dispo ição do presente Ar
tigo. 

ART. VIU. 
Os subditos e vassallos do Sercnissimo Rei da Gram-Bretanha 

poderão trazer c levar a todos c cada um dos Estados d'El-Rci de 
Hespanha, todos os fructos e generos das Indias Oricnlaes, mos
trando-se pelo testemunho dos deputados da Companhia das Indias 
Orientacs em Londres, que aquellcs são das Conquistas, colonias 
ou feitorias inglezas, ou que d'ali vieram, com o mesmo privile
gio c em conformidade do que é permittido aos Sttbditos das Pro
víncias Unidas pelas Reaes Cedulas de Contrabando, datadas de 27 
de Junho c 3 de Julho de 1663 e publicada em 30 de Junho c 4 
de Julho do mesmo anno. E pelo que posa tocar tanto ás Indías 
como a outros quacsquer Jogares , a Corôa de Hespanha concede a 
El-Rei da Gram-Brctanha c a seus subditos tudo o qu foi conce
dido aos Estados Unidos dos Paizes Baixos c a seus subditos pelo 
Tratado de Munstcr do anno de 1648, (1) ponto por ponto, e de um 
modo tão completo c amplo, como se no pres nte fossem insertos 
particularmente, devendo observar-se as mesmas regras a que são 
obrigados os subditos dos dilos Estados Unidos, c prestar-se de 
parte a partc,officios reciproco de amizade. 

ART. IX. 
Os subditos d'El-Rei da Gram-Brelanha que traficarem , com

prarem c venderem nos Reinos, Governos, Ilhas , Portos ou Ter
rilori?s. do .dito Rei de Hcspanba, terão, usarão c gosarão de todos 
os Pn~lleg10s c lmmunidades que o dito Rei tem concedido ao 
ncgoc1antcs Inglczes residentes na Andaluzia pela Suas Reaes 

(1) Vide OSLo rlo cu~t~ unto a.pag . 392. 
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Cedulas ou Ordens datadas do dia 19 de 1\farço, do dia 26 de Ju
nho e do dia 9 de Novembro de 1645; (1) Sua !tfagestade Catho
lica as confirma, como uma parte do presente Tratado entre as duas 
Corôas: e a fim de a todos ser notorio, consentiu-se que as ditas 
Cedulas (pelo que respeita a toda a substancia d'ellas) sejam inser
tas no corpo dos presentes Artigos, em rrome c a favor de todos e 
cada um dos subditos d'El-Rei da Gram-Bretanha, que residirem 
e traficarem em quaesquer logares dentro dos Estados de Sua 1\fa
gestade C a tholica. 

ART. X. 

Os navios ou outras embarcações pertencentes a El-Rei da 
Gram.:.Bretanha ou a seus subditos, que nav,egarem nos Estados 
d'El-Rei de Hespanha ou em alguns de seus portos, não serão vi
sitados pelos Juizes de Contrabando, ou por qualquer outro Offi
cial ou pessoa por sua auctoridade ou pela de outro; e não se po
derá metter a bordo de nenhum dos ditos navios ou embarcacões 
soldados, homens armados, nem officiaes ou outras pessoas; ~em 
os officiaes da Alfandega de uma e outra parte poderão visitar os 
navios ou embarcações pertencentes aos subditos de uma e outra, 
que entrarem nos seus paizes, Estados ou portos respectivos, até 
que os seus ditos Navios ou embarcações hajam sido descarrega
dos, ou até que se tenha trazido para terra toda a carga e todas as 
mercadorias que declararem haver resolvido desembarcar nos ditos 
P~rtos; e o Cnpitão, Mestre ou qualquer dos homens da Lripula
çao dos ditos Navios, não poderão ser prezos, nem retidos em terra 
elles e os seus botes; mas no entanto poderão os officiaes da Al
fandega ser postos a bordo dos ditos Navios ou Embarcações, com 
tanto que não excedam o numero de tres para cada Navio, a fim 
d? verem e tomarem conta que não desembarquem dos ditos Na
VI?S ou Embarcações generos ou mercadorias sem pagarem os di
reitos que cada parte é obrigada a pagar pelos presentes Artigos: 
os quaes officiaes não poderão pretender nem pedir cousa alguma 
a titulo de gastos ao Navio ou Na,•ios, embarcação ou embarca
ções, a seus commandantes, marinheiros, tripulações, negociantes, 
feitores ou donos; e succedendo que o Mestre ou o dono de algum 
Navio declare que toda a carga de seu dito Navio deve ser descm
barcada em qualquer porto, a declaração da düa carga se fará na 
Alfandega na fórma do costume; e se depois de feita a declaração 
se achar algumas outras mercadorias de mais que as que contiver 
a dita declaração, conceder-se-lhes-ha oito dias durante os quaes 
possam trabalhar (os quaes serão contados do dia em que princi
piarem a descarregar) a fim de se poder declarar as mercadorias 
que houverem sido occultadas, e prevenir a confiscacão, e no cáso 
de se não ter feito dentro do praso marcado a decla~acão ou ma
nifesto, então sómente as mercadorias que se acharem. não haver 
sido declaradas, c?mo fica dito, serão confiscadas posto que a de&
carga das que se tiverem declarado não esteja terminada, e não as 

(1 ) Yide estes 3 documentos a pag. 397. 
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outrns, e o Negociante ou dono do Navio não sofTrerão outra mo
lcstia ou castigo; e depois que os Navios ou embarcações houverem 
sido descarregadas, terão toda a liberdade de saír. 

ART. Xl. 

O Navio ou Navios pertencentes a um ou outro Rei ou a cus 
povos e subditos respectivos, que entrarem em alguns portos, ter
ras e Estados de um ou do outro, c descarrcgarrm alguma parte de 
seu geueros c mercadorias n' um porto qualquer, sendo ore to dos 
mesmos destinado a outros Jogares dentro ou fóra dos ditos Esta
uos, não serão obrigados a fazer regi lar, nem pagar os direitos de 
outros gcncros e mcrca<lorias mais que aqucllcs que de carregarem 
no ditos portos; c não serão constrangidos a dar obrigac;ões pelas 
m rcadorias que transportarem para outros Jogares, nem caução 
alguma, a não ·er em ca o de pt'rfidia, llivida, lraic;ão, ou de al
gum outro crime capital. 

AIIT. XII. 
Como metade dos llircitos de Alfandega de todos os gcneros c 

mercadorias estrangeiras importada em lnglate1Ta deve ser resti
tuída aos que as importarem, no caso das ditas mercadorias serem 
exportadas para fóra do dito Reino, dentro do espaço de doze me
zes depois que houverem de embarcado para terra pela primeira 
vez, prestando- c juramento de serem as mesma mercadorias que 
pagaram os direitos á Alfaudcga ao entrarem; e no caso de não se
rem tornadas a carregar no espaço dos ditos doze mezes, poderão 
não obstante ser transportadas para fóra ·em pagarem direitos, nem 
mesmo o de saída; por tal motiYo concordou-s que se algnn 
subditos d'El-Rci da Gram-llretanha descarregarem depois disto 
alguns gcncros c mercadorias de qualquer producção ou natureza 
que ejam, nos porto de Sua Magestade Catholica, e depois de os 
haverem declarado paaos o:> direitos que deverem ser satisfeitos na 
confo1·midadc do presente Tratado dcS('Jarcm depois tran porta-los 
ou parte dos mesmos para qualquer outro logar que seja, para me
lhor os venderem, scr-lhcs-ba isso livremente permittido, sem pa
garem, ou sem que se lhe posa pedir outros direitos por aquel
les, de qualquer modo que seja, pre~lando juramento, sendo rr
querido, ele que são as mesmas mercadorias. pelas quaes se paga
ram os direitos da Alfandega quando e desembarcaram: c no ca ·o 
que os povos, subditos e habitantes dr uma ou da outra parte, de,
carreguem ou tenham em alguma cidade, villa ou aldeia l'('spe
ctivamente, alguns generos, mercadorias, fru ctos ou bens, pelos 
quaes tiverem pago os direitos que eram devidos, conforme <~O que 
fica declarado, e que depois d'isso não baYendo pod idn dispôr ~os 
me mos, se resolvam a manda-los para nlguma outra ciclad<', ,~na 
ou aldeia do ditos Estados não sómrnle o poderão fazer sem dllfi
culdade nem estorvo, c sem pagar outros direitos alem dos que 
era~ devidos na occasião m que lbrs deram entrada, mas mesmo 
as ditas mercadorias não tornarão a pagar nem direitos d' ~fande
ga, nem outros dirrilos . em qnalqurr lo~ar CJ1H' seja dos d1tos E-
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tados, mostrando pelas certidões dos Officiaes da Alfandega, que 
aq~elles foram pagos em boa e devida fórma . E os principaes Ren
detros e Commissarios da cobrança d'El-Rei de Hespanba em to
dos os Jogares, ou qualquer outro Official ou Officiaes que deverão 
ser para tal fim estabelecidos, permittirão e consentirão em todos 
os tempos o transporte de todos os ditos gencros e mercadorias de 
um Jogar para outro, e darão u:m:a certiaão sufficiente aos donos 
d~s ~esmas ou a seus procuradores, indicando haverem pago os 
d~rettos d' Alfandega, quando desembarcados pela primeira \'ez, em 
VIrtude da qual poderão ser transportadas e descarregadas em qual
quer outro porto ou Jogar que seja da dita jurisdicção, isentas de 
todos os direitos ou estorvos quaesquer, como fica dito, salyo sem
pre o dü·eito de terceiro. 

ART. XIIJ, 

Será permittido a todos os NaYios pertencentes aos subditos de 
um ou outro Rei, o ancorarem nas enseadas ou bahias do outro, 
sem que sejam constrangidos a entrar no porto, e no caso de se ve
rem .necessitados a entrar n'elle, por causa do mau tempo, ou pelo 
re?eio dos inimigos, piratas ou por qualquer outro incidente que 
se~a, não sendo os ditos navios destinados a algum porto dos ini
mtgos para ali levar mercadorias de contrabando, (pelo que não 
serão. inquiridos sem uma prova certa) será permittido aos ditos 
snhditos o. voltarem livremente para o mar quando bem lhes pa
reça, com seus na1•ios e mercadorias, comtanto que não encetem a 
ca~ga, ou que d'ella exponham alguma cousa á venda; o que de
Pots d_e haverem ancorado ou entrado nos portos sobreditos, não 
Poderao ser molestados nem vi§itados, e bastará em tal caso mos
trar os seus passaportes ou papeis de bordo, os quaes sendo vistos 
pelos !lfficiaes respectiyos de um ou do outro Rei, os ditos navios 
Poderao voltar livremente para o mar sem serem molestados. 

ART. XIV. 

E dado o caso de quaesquer navios pertencentes aos subditos 
e negociantes de um ou do outro, ao entrarem nas babias, ou 
achando-se no alto mar, sejam encontrados pelos navios dos ditos 
Jt:is ou de armadores particulares, seus subditos, os ditos navios 
nao virão a tiro de peca, a fim de se prevenir desordens, mas man
darão suas lanchas o~ botes a bordo do navio mercante, com só 
dois ou tres homens, aos quacs o mestre ou dono do na vi~ mostrar~ 
? seu passaporte e papeis de bordo, segundo o Formu~ano que sera 
Inserto no fim do presente Tratado; por onde_ se manifeste a ca~ga 
do navio e o Jogar a que pertence, e bem assJm o foiOme d~ navio, 
e. de quem são o mestre e os donos, e por este meto 6earao suffi
ctentemente reconhecidos a qualidade do navio, o mestre e os do
nos do mesmo como tambem as mercadorias que carregão, quer 
sejam de cont;ahando quer não; e a estes passaportes e papeis de 
hordo se lhes dará tanta mais fé e credito, quanto que da parte 
d'El..,Rei de Inglaterra, como da d'El-Rei de Hespanha, se darão 
certas cont,·a-senbas, se assim se tiw;r por necessario , pelas quaes 
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melhor se poderá conhecer que aquellcs são autbenticos c que nito 
podem de modo algum ser falsificados. 

ART. XV. 

Succedendo que mercadorias prohibidas sejam tran~portad_as 
dos Reinos, Estados e Territorios de um ou do outro dos d1tos Reis, 
pelos povos c sub di los respectiv JS de um ou de oul~o; n'_esse caso 
só serão confiscadas as mercadorias prohibidas, e nao ass1m ~sou
tros bens; e o delinqucntc não incorrerá em outra pena, a na o ser 
que o dito dclinquente não exporte dos lleinos ou Esta~os respe
ctivos d'El-Rci da Gram-Bretanha, prata cunhada e fabncada com 
o cunho dos ditos Reinos ou lãs ou terra (i) para preparar os 
panos; c dos Reinos e Estados respecLivos do dito Rei de Hespa
nha oiro e prata fabricada ou não fabricada, devendo em cada um 
d'estes casos ser executadas as leis dos paizes respectivos. 

Al\T. XVI . 

Será pcrmittido aos povos e subditos de ambos os Reis Lerem 
accesso aos portos respectivos de um c outro, c de ahi residir e 
partir com a mesma liberdade, não s6mente com seus navios e ou
tras embarcações para o commercio e trafico, mas tambe_m com os 
seus outros navios apparclhados em guerra, armados c dispostos 
para resistir e atacar os inimigos; c arribando aos ditos portos por 
causa de mau tempo, para concertar seus navios ou prover-se de 
mantimentos, de tal modo que não dêem justo motivo de suspeita, 
para cujo. fim não poderão exceder o numero de oito, nem demo
rar-se ma1s tempo den tro, ou nas proximidades de seus portos de 
mar do que aquclle para que tiverem justa causa, para ahi cotlcer
lar seus Navios e tomar mantimentos c outras cousas uecessarias, 
e muito menos dar moti,•o a interrupção do commercio, c da che
gada de outros naYios de Nacões em amizade com um ou outro 
Rei; e quando um numero extraordinario de navios de guerra en
trassem por accidente em qualquer porto, não lhes será permittido 
entrar nos ditos portos de mar e portos sem haver previamente 
obtido licença d'El-Rei ao qual os ditos portos pertençam, ou dos 
Governadores dos ditos · portos, a menos que não sejam eon tran
gidos a entrar n'elles pelo mau tempo ou outra necessidade pa ra 
evitar o perigo do mar; no qual caso farão immediatamente saber 
ao Governador, ou Magistrado principal do logar, o objecto de s~a 
vinda; e não poderão ab i permanecer mais tempo que o que o dtto 
Governador ou Magistrado julgar conveniente, nem com~et~e: nos 
di tos portos acto algum de hostilidade que possa ser prejudicial a 
um ou outro dos ditos Reis. 

Al\T. XYU. 

Nem o dito Rei da Gram-BreLanha, nem El-Rei de Hespanha, 
poderão por mandado algum geral nem particular, nem por outra 

(I) Ten~ it fo u lon - fu llers-r;r~h. 
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q?alqucr causa, prender, reler, impedir, nem tomar ao seu scr
v~ço r~spectivo, nenhum negociante, mestre de navio, piloto, ma
nnhenos, seus navios, mercadorias, roupas, ou outros bens per
te~centes a um ou a outro, nos seus portos, c rios, a não ser que 
hnJam sido previamente avis,ados, pelos ditos Reis, ou pelas pes
soas a quem pertençam os navios, c que n'isso hapm concordado, 
c~mtan~o que isso não se faça para interromper o curso ordinario 
da Justtça ou das Leis nos seus paizes. 

ART. XVIII. 

'Os negociantes e subdilos de um e outro Rei, seus feitores, e 
Set·vidores, c bem assim seus navios ou mestres, ou marinheiros, 
POderão trazer e fazer uso de toda a sorte de armas offensivas e de
fensivas, tanto na ida como na vinda, no mar ou nas aguas doces, 
como nos portos de um e outro respectivamente, sem serem obri
gados .a regista-las, e igualmente de trazer c fazer d'ellas uso em 
terra para sua defcza segundo os costumes do Jogar. 

ART . XIX • . 

Os Capitães, officiaes c marinheiros dos navios pertencentes 
aos povos e subditos de uma e outra Parte, não poderão intentar 
processo, nem impedir ou causar moleslia a seus proprios navios, 
Set~s capitães, officiaes ou marinheiros nos Reinos, Estados, terras, 
Patz~s, ou Jogares do otttro, por seus ,·cncimcntos 011 salarios, ou 
? .cbaix? de qualquer outra pretexto que seja, e não po{lcrão pôr-se 
ilo serv1ço, nem n'elle ser recebidos, nem collocar-se debaixo da 
Protecção d'El-Rei de Inglaterra, ou d'El-Rei de Ilespanha, ou 
ele. suas bandeiras e armas, sob qualquer pretexto ou occasiãu que 
seJa; mas se sobrevierem algumas controversias entre negociantes 
c mestres de navios, ou entre estes e os marinheiros, o ajuste d'cs
sas controversias será deixado ao Consul da Naçiio, mas de fórm a 
que, se algnem não quizer submetter-se ao arbítrio do Consul, 
possa appellar para o Juizo ordinario do Jogar, de que for subdito. 

ART. XX. 

E com o fim de que todos os impedimentos sejam remo1•idos e 
que os negociantes c aventnreiros dos Reinos da Gram-Bretanba 
Possam ter Iicenr.a de volta r para o Brabante; Fla11dres ou outras 
províncias dos Paizes Baixos, sujeitas á jurisdicção d'El-Rei de 
llespanha, em tanto que se julgou a propo~ito que !odas e cada 
uma das Leis, cdictos e actos pelos quacs a tmportaçao de panos, 
ou de qualquer qualid,ade de panos que seja,. ou de o~tras qua e_:;
q~er manufacturas de lãs, tintas ou não tmtas, fe1tas ou nao 
fcl(as em moinho, foi probibida, sejam rero?ados e annuJlados; 
e de .que se houver alguns direitos, tributos, Impostos ou som mas 
de dmhciro impostas, com permissão ou de outro m?do, s?br~ os 
Panos ou sobre aJrruma das ditas manufacturas de las, asstm tm-

" P~l'tadas, (á cxccpção (los antigos tributos, sobre cada peça de 
P·tno) c assim á proporção, sobre cada uma outra manufactura· de 

TOM . L ~fJ 
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lã, na conlormidade elos antigos Tratados e Convenções, cnlre os 
Ueis de Inglaterra, c os Duques de 13m·gonha c .os ~overnadores 
dos Paizcs Baixos; esses mesmos direitos ficarão mlCJramcntc ex
tiuctos e abolidos, c não se imporá no futuro nem direitos nem tri
butos sobre os ditos panos ou manu(acturas, por qualquer causa 
ou occasião que seja; c que todos, os negociantes lnglezes, .tr~fi
cando nas ditas províncias, seus feitores, servidores ou :om1?1SSJO
nados gosarão no futuro de lodos os privilegias, isenço~s, nnmu
nidades c beneficios que outr'ora foram dados e conced1dos pelos 
ditos antigos Tratados c Convenções entre .os Reis de In9lalerra, e 
os Duques de Dorgonha, c Govcmadores dos Paizcs Ba~:~:os; por
tanto concordou-se e ajustou-se outrosim que serão 1:omeados De
putados pelo Rei da Gram-Brctanba, os quacs, reunmdo-se com 0 

Marqucz de Castello- Rodrigo, on com o Governador que for dos 
Paizes Baixos, ou com outros Ministros d'El-Rei de Hespanha, 
para esse fim devidamente auclorisados, tratarão c concluirão am~
gavclmeutc sobre o objecto; e alem d'isso conceder- e-ha mats 
aquelles privilegios, immunidadcs, e isenções nccessarios e com~ 
nienles ao actual estado dos negocios, para animar o commcrcJO 
dos ditos negociantes c ;ncntureiros, c para segurança de seu tra
fico e commet·cio, que se ajustarem por um Tratado particular, que 
entre os dois Reis será feito, conrcmenle a este particular. 

ART. XXI. 

Os subdit s c habitantes dos Reinos c Estados dos Scrcntss1~ 
mos Reis da Grnm-Brelanha c de Hcspanha t·espcctivameulc, po~ 
clerão com toda a liberdade c seguranc:a navegar c traficar em to
dos os Reinos, Estados ou paizes, que se acham ou se acharem em 
paz, amizade ou neutralidade com um c outro . 

. mr. xxn. 
E não serão perturbados nem inquietados n'essa liberdade pc

los navios ou subditos dos ditos Reis, respectivamente, em rasão 
das hostilidades que hajam ou depois sobrevenham entre um e ou
tro dos dilos Reis, ou dos ditos Rei11os, paizcs e Estados. ou de 
qualquer d'estes que estiverem em amizade ou neutralidade com o 
outro. 

ART. XXlll. 

E no caso de se acharem respectivamente nos di los na' ios, pc
los meios sobreditos, as mercadorias de conlrabando e prohibidas 
abaixo mencionadas, serão as mesmas tomadas e couOscadas pelo 
Almirantado, ou por Juizes competentes, porém nem o u;.n·io, ncOI 
as outras mercadorias livres c arlmiltidas, que se acharem a bord() 
do mesmo navio, serão por rsso de modo a1"UU\ lúmada nem con-
fiscadas. "' 

ART. XXIV. . 

Foi onlro~im declarado c ajustado que, para melhor prc~·cmr 
as controvers1as que poderiam sobrevir. relativamente á quahdade 
das mercadorias prohibidas c de contrahnndo. se cmnprchcndcsscm 
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de~aixo. d'esta denominação toda a sorte de armas de fogo, como 
lli'lJ lhana, mosquetes, morteiros, petardos, bombas, granadas, fo
?u~tes, balas de peça, forquilhas, bandoleiras, poh•ora, mecha, 
sah t~e . c balas; e que debaixo da dcnomina~ão de mercadorias 
P:ohibidas se comprchcndcriam toda a outra sorte de armas, como 
Ptques, espadas, capacetes, morriões, couraças, alabardas, dardos, 
e _toda outra sorte de armas; e que debaixo d'esla mesma dcnomina
çao, fica tambem prohibido o transporte de soldados, de cavallos, 
seus arreios, pistolas, coldrcs, boldriés c outros utensílios proprios 
Para a guerra. 

AnT. XXV . 

Do mesmo modo eonveiu-sc e ajustou-se que, para prevenir 
loda .a sorte de disputas c contestações, não se comprchenderiam 
debaixo da dcnomina~ão de mercadorias prohibidas c de contrél
bando,- trigo, centeio, cevada, e outros grãos ou legumes, sal, \'i
nagrc, azeite, c geralmente tudo o que pertence ao ~limento e sus
ten ~o da vida, mas ficarão livres, como tambcm toda outra mcrca
dor.Ia .não comprehcndida no Artigo precedente; e o seu tr·ansportc 
SCJ·a livre e permittido, mesmo para as cidades c praças dos inimi- ' 
gos·, cxccptuando as cidades e praças sitiadas, bloquca(l<ls ou in
Yestidas. 

ART. XXVI. 

F.ica tambem ajustado que tudo quanto for carregado pelos 
subctrLos ou habitantes dos Beinos e Estados de um ou de outro 
?o.s ~i tos Reis d'Inglaterra e de Hespanha, a bordo dos navios dos 
1111 llligos do outro, ainda que não seja mercadoria probibida, será 
confiscado com tudo que nos ditos navios se encontrar, sem excc-
1} -çao nem reserva alguma. 

,\RT. x:n·u. 
O Consul que residir para o futuro nos Est;Idos d'El-Rel de 

Uespanha, para assislencia c protccção dos subditos d'EI-Rci da 
Gram-Brctanha será nomeado pelo Rei da Gram-JJretanha, c assim 
n~meado terá e gosará do mesmo poder e auctoridade no exerc·i
cro d.o seu cargo, como qualquer outro Consul o tem tido antes nos 
~0~tnios do dito Rei de Hespanha ; c o Consnl Hespanhol querê-
stdJr em Inglaterra aosará de tanta auctoridadc c poder, como o 
Co~sul de outra qu~~ucr Na~ão que seja lenha tido ate aqui n'essc 
Ucmo. 

ART. xxvm. 
_ E para que as Leis de commercio que pela paz se obtiveram, 

na o possam ficar i nfructuosas, como succederia se os subditos de 
E l-R.ei da Gram-Bretanha fossem molestados por motivos de con
scien~ia, quando vão e vem ou permanecem nos Estados 01_1 Se
nhonos d'El-Rei de Hcspanha, para ahi exercer seu commercw ou 
~u tro trafico : por esta causa, e a fim de que o commerc_w SeJa. se
ouro e sem perigo, tanto por mar como por terra, o ~1to Re1 .de 
Hespanha dará as ordens neccssarias para que os subd1tos do drlo 
ltci da Gram-Brctanha não sejam molestados, contra c em prejnizo 
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das leis de c.ommcrcio, c que nem um só d'clles seja in qui lado oú 
molestado por motivo de sua consci ncia contra as leis de com
mcrcio, em tanto c em quanlo não derem cscandalo c não corn
metlcrcm ofl'ensa publica. 

AUT. XXIX. 

Os povos c subdilos dos llcinos respectivos não serão constran
gidos nos Estados, territorios, paizcs ou Colonias do outro, a ven
der as suas mercadorias por dinheiro cunhado de cobre, nem a 
permuta-las por outro dinheiro ou por outr·as cousas conlr;~ sua 
vontade; c depois de as ter vendido, a receber o pagamento d e1las 
em outras cspccics que não forcrr.l as qne c ajustaram no contrato, 
não obstante todas as Leis c Costumes em contrario ao presente 
artigo. 

AI\T. '\:XX-

ÜS negoci antes das duas Nações, c seus feitores. servidores c 
famílias, commissionados, c outras pessoas por cllcs empregadas~ 
e bem assim os mestres de navios, pilotos c marinheiros p~de~ão 
residir livre c seguramente nos di los Estados, Reinos e Lerntonos 
de nm c outro elos ditos Reis, c nos scns porto. c rios; c que os 
J1ovos c subditos de um Rei poderão ll'r c gosar, em toda a lib?r
dadc c segurança, nas terras c Estt1dos do outro, de suas propl'las 
casas para n'cllas morar, c de seus armazens c ccllciros para os gc
neros c mercadorias que possui rem durante o tempo porque os ti
' 'crem tomado c deverem gosar, c os hom·crcm ajustado, sem o 
menor impedimento. 

ART • ."X:'\1. 

Os subdilos c habilanlcs dos ditos llcis confederados poderão 
servir-se c empregar nquellcs advogados, procuradores, cscriYãcs, 
agentes e solicitadores que tiverem por conveniente em todas as 
terras e 1ogarcs sujeitos ao oulro, o que ficará á sn:t escolha, c no 
que os Juizes ordiuarios consentirão, toda e quantas YCi:CS for ne
ccssado, c não serão con trangidos a mostrar nem a aprcscnt;tr 
seus rcgistos c livros de contas a quem quer que seja, a niio ser 
para dar provas a fim de evitarem os processos e contestações; c não 
poderão ser embarcados, retidos, ou tomados de suas mãos, de
baixo de qunlquer pretexto que seja. E será pcrmillido aos poYos 
c subditos de um c outro Rei, nos logarcs rc pcclivos onde residi
rem, terem os seus livros d contas, de trafico c correspoudcucia, 
na Iingoa que quizcrcm, seja em inglez, hcspanbol ou Uam ngo on 
em outra lingna qua I quer, pelo que não serão molcsl::~dos nem su
jeitos á Htquisição. E tudo o mais qnc haja sido concedido por 
uma c outra das Partes, rclatiwtmcntc a este particular, a alguma 
oütra Nação, se entenderá igualmente ler-se aqui concedido. 

ART. XXXll. 

Succcdendo que os bens de a1guma vcssoa ou pessoas sejam 
scquc~lrados ou embargados por algum Tribunal d Justiça ou ou
tro tnbunal qualquer, dentro do Reinos c E~Lados de uma ou 
onlra flarte, c que aconlct,:a que algumas dh·idas ()li hcns se achem 
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n~s mãos dos delinquentcs pertencentes, bonâ fiáe aos povos e sub
d itos da outra, as ditas dividas ou bens não serão confiscados por 
nenhum dos ditos Tribunaes, mas sim entregues e restituídos em 
especie aos verdadeiros donos, se ainda cstircrem em cspecie, aliás 
o _valor dos mesmos, conforme o contrato e ajuste, que se houver 
fCJto_ entre as partes, será entregue e restituido tres mezes depois 
da d1ta confiscação. 

ART. XXXIJI. 

Os bens e mercadorias dos povos e subditos de um dos dois 
Reis, que fallecercm nos paizes, terras c Estados do outro, serão 
conservados para os herdeiros c snccessores legítimos do defunto, 
reservando-se sempre o direito de terceiro . 

.IRT. XXXI"\' . 

Os bens c mercadorias dos subditos d'EI-Rei da Gram-Breta
nlJa, que falleccrcm nas terras d'El-Rei de Hcspanba, serão inven
Lari<ldos com seus papeis, cscriptos e linos de contas, pelo Consu] 
ou outro :Ministro Publico d'El-Rei da Gram-Brclanba, c deposi
tados nas mãos de dois ou lrcs negociantes que serão nomeados 
Pelo dito Consul ou Ministro Publico, para serem guardados c con
servados para os proprictarios e credores; e nem a Junta da Cru
zada, nem outro qualquer Julgado poderá intromctler-se n"isso; o 
.que em caso idcntico será observado em Ingbterra para com os 
subditos <l'E!-Rei de Hespanha . 

.IRT. li.XX'r. 

Será conccd)clo e designado um Jogar conveniente para enter
rar os corpos dos subdilos d'EI-Rei da Gram-:Brelanha, que fal1e
cerem nos Estados d'El-Rci de Hcspanha. 

AGT. XXXVI. 

Se no futuro tiver Jogar alguma controversia (o que Deus não 
pcrmitta) entre EJ-Hci da Gram-Brctanha, e EI-Rei de Hespanba, 
])ela qual o commcrcio reciproco, e a boa correspondencia podes
sem correr o risco de se interromper, os subditos e povos respe
etivos de cada Parte serão d'isso avisados a tempo, isto é, ser-lhes
ha dado o praso de seis mezes para transportarem as suas merca
dorias c effcitos, sem que, durante esse tempo, se lhes possa causar 
molestia alguma, nem deter e arreslar suas pessoas e bens. 

ART. xxxvn. 
Todos os bens c direitos occultados ou arrestados, moveis, im

moveis, rendas, feitos, dividas, credites e o.ntros--.similhantes, que 
não tiverem sido levados ao Tbesouro, no tempo da conclusão do 
presente Tratado ficarão á düposição plena c livre dos proprieta
rios, seus herdei;os ou d'aquelles que aos mesmos tiverem direito, 
com lodos os fructos, rendas e cmolumeutos d'elles, e aquelles que 
houYerem occullado seus bens não poderão, nem seus herdeiros, 
ser por tal motivo molestados pelos Tribunaes de Contas respectiva-
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mente; c os propríetarios, seus herdeiros, c aquelles a quem assis
tir direito, lerão liberdade de se habilitarem por via das Leis e da 
Justiça para haverem os ditos bens c direitos, como seus proprios 
bens c efi'citos. 

ART. XXXYJil. 

Ajus to u-se c concluiu-se que os povos c subditos cl'El-Rci ela 
Gram-Hrctanha, c d'm-Rci de Hcspanha terão c gosarão nas tcr
ra.s , mares, portos, enseadas c tcrritorios de um e outro, c em ou
tros quacsquc1· Jogares que seja, dos mcsm(}S privilegias, scguran
ç.as, liberdades c immunidades, tanl(} pelo que toca ás suas pessoas 
como bens, com todas as clausulas c circumstauc. ias vantajosas, que 
foram ou serão no futuro concedidas a El-Rei Christianissimo, aos 
Estados Gcracs das ProYincias Unidas, ás Cidades Hanscalicas, ou 
a qualquer outro Reino ou Est;1do que seja, de um modo tão. am
plo, inteiro c benefico, como se fossem parlicularmcnte especifica
dos c insertos 110 prcsc11Lc Tratado. 

AUT. XXXIX. 

No caso de haver alguma controversia de uma ou outra varlc, 
relativamente aos prnscntcs Arti gos de Commcrcio e Trafico, quer 
seja da pHrte dos Officiacs do Almirantado, c de outras pessoas, em 
um c outro Il.eino, depois de feita a queixa pela parte interessada 
a Suas 1\Iagcstadcs ou ás pessoas do seu Conselho, Suas ditas Ma
gestadcs mandarão immcdiatamen tc reparar os damnos, e tudo o 
mais corno acima fica concedido; c se pelo correr do tempo se vir
rem a descobri r alg11mas fraudes ou inconvenientes na navegação 
e commcrcio entre os dois Reinos, contra que não se ther suffi
cichtcmcnte provido pelos presentes Artigos, poder-sc-l1a no futuro 
ajustat· outras provisões, que se julgarem convenientes, ficando o 
presente Tratado em plena for~a c vigor. 

ART. XI .. 

Ajus tou-se c concluiu-se igualmente que os Sercnissimos e mui 
celebrados Reis da Gram-Brctanha e de Hespanha guardarão e ob
servarão sincera c fielmente, e farão guardar c observar pelos seus 
subdilos e habitante~ rcspectivamcnle, todas c cada uma das Ca
pitulações aj ustaclas c ·concluidas pelo presente Tratado, c que o 
não violarão directa ou indirectamentc, nem consentirão que seja 
' 'iolado por nenhum de seus subditos e habitantes, e que ratifica
rão e confirmarão todas c cada uma das convenções acima ajusta
das por Cartas Patentes reciprocamente, em plena, sufliciente e 
cfficaz fórma, e feitas e exped idas d'csle modo, serão reciproca
mente entregues ou mandadas entregar fiel c realmente dentro de 
quatro mczcs, mandando depois publicar o presente Tratado de 
llaz, o mais cedo que ser possa, em todos os Jogares, e segundo é 
costume. 

Em testemunho do que nós abaixo assignados Commissarios 
dos Scrcnissimos Rei e Rainha rle Hespanha e E:Ubaixador Ex
traordinurio rio Scrcnissimo Rei da Gram-Brelanha, assignamos 
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o presente Tratado de nossas mãos, e o sellámos com nossos sel

los. Feito em l\fadrid a..!.? de i\Iaio de 1667. 
23 

Sandwich. (L. S.) J. Eberardo Nidardo (L. S.) 
Duque de S. Lucar &c. (L. S.) 
Conde de Pcnaranda . (L. S.) 

PASSAPORTE A QUE SE REFERE O ART. XIV. 

FOR~IULARIO D.~S CARTAS QUE DEVERÃO SER DADAS PELAS CIDADES 

E PORTOS DE MAR, AOS N.~VIOS E E!IBAilCAÇÕES 

QUE D'ELLES SAÍREM. 

A lodos a quem as presentes chegarem. Nós, Governadores, 
Consules, ou Magistrado principal uu Commissarios das Alfande
gas da Cidade, Villa ou Província de N. certificâmos e fazemos sa
ber QUI\ F. Mestre do Navio N. declarou debaixo de juramento 
solemne que o Navio N ... toneladas (mais ou menos) de que ao 
presente é Mestre, pertence aos habitantes de N. nos Estados do 
Screnissimo Rei da Gram-Bretanha: requeremos que ao dito Mes
tre se dê assistenc'ia na sua \' iagem e negocias. Pedimos a todas as 
Pessoas em geral e em particular, que o encontrarem, e a todos 
aquelles dos Jogares aonde o dito Mestre chegar com o u1Lo Navio, 
c mercadorias n'ellc carregadas, de o admittlrcm favoravelmente 
c tratarem am igavelmente, c de receberem o dito navio em seus 
portos, babias, enseadas, rios e domínios, pt:rmiltindo-lbe de n'el
lcs socegadamente navegar, passar, frequentar, e negflciar, ou em 
outros quaesquer Jogares que parecer ao dito Mestre, pagando 
sempre os direitos de portagem e d'Alfandega, que forem devidos, 
o que nós reconheceremos com gralidão. Em testemunho do que 
assignámos as presentes, e as scllámos com o sello da nossa Ci
dade. 

Guilherme Godolpbin. 
(L. S.) 

Dom Pedro Fernandez del 
Campo y Angulo. 

(L. S.) 
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DOCUMENTO. 

TUAt'ADO DE PAZ ENTRE l' ILll'l'll IV lllll DllliESPANH,\ E AS PROVINCl.\S 

UNIDAS DOS l'AIZES IJAIXOS, l'EITO E~l MIJNSTim A 30 DE JANEIRO 

DE 16~8, A QUE SE REFllRE O ARTIGO >HI DO TU ATADO DE '23 DE 

}[AIO DE ·JG67, ENTRE AS COilO.IS DE IIESPJNJIA E D.\ GU,Ul-DUE

TANHA. 

(111liiTSI.F.T 1 COI. I .. OI' 1'11EATIE!'1 1' . 11 , l'i\G . 1:o7.) 

(TR ,IDUCÇÃO P.\RTICULAII.) 

EXTRHTO. (1) 

ART . lV. 

Os subditos e habi tanlcs dos paizcs dos diLo Senhores Rei c 
Estados lerão entre si boa correspondencia c amizade, sem moslrn
rern rcscnlimcnto pelas ofl'ensas c prcj uizos que hajam recebido 
no passado; lambem poderão frequentar e permanescr nos paizcs 
de um e ou lro, e ahi exercer o seu trafico c commcrcio com toda a 
segurança, tanto por mar e outras aguas como por terra. 

ART. Y. 

A navegação c o trafico das Indias Orienlaes c Occidcnlaes se
rão mantidos segundo o que a tal respeito é concedido ou se con
ceder, para segurança do que servirá o presente Tratado c a sua 
ratificação, a qual se obterá de parte a parte; c no di lo Tratado se
rão comprcbendidos todos os Potentados, Na~õcs c Povo , com 
quem os ditos Senhores, Rei c Estados ou os membros da Compa
nhia das Indias Orieutaes e Occidcnlacs, em seu nome, dentro dos 
limites das ditas concessões, se acham em amizade e alliança. E 
ambos os ditos Senhores Rei e Estados rcspcctivamenlc, continna
rão na posse d'aqnellcs Senhorios, Cidades, Caslellos, fortaleza~. 
paizcs e commercio, nas lndias Odcntacs c Occidentacs, como lam
bem no Brazil, n11s Costas da Asia, Africa c America rc pcctiva
menle, que os ditos Senhores Rei c Estados lêem c possuem res
pectivamente, c nos quacs se comprchcndem especialmente os Jo
gares c fortes que os Porluguezcs tomaram aos Senhores Estados 
depois do anno de 1641, c bem assim nos Jogares c fortes que os 
ditos Senhores Estados podércm porventura conquistar c possuir, 
sem infracção do presente Trata do. E os Directores das Companhias 
da India Oriental e Occidental das Provindas Unidas, bem como 
seus 1\Iinislros, Officiacs Superiores c Inferiores, soldados c mari-

. (1) Deste Tratado damos simJ!Icsmcnto os artigos quo traiam do commcr
CIO, na,•cgaç~u c JH'ivilcgios, lfUC suo os unicos quo nos iulurcssnm. 
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n~eiros, que ao presente se acharem ao serviço de uma c outra das 
ditas Companhias, ou aquclles que estiverem ao seu serviço, c tam
bem aquelles que n'estc paiz, ou dentro do districto das ditas duas 
C?mpanhias, continuarem Tóra do scniço, mas que ao depois po
derem ser empregados1 serão e permanecerão livres c não inquie
tados em todos os paizes sujeitos ao dito Senhor Rei na Europa, e 
poderão navegar, traficar e frequentar, como os demais habitantes 
dos paizes dos ditos Senhores Estados. Outrosim ajustou-se e esti
pul?u-se que os Hespanhoes conservariam a sua na legação para as 
Jndias Orientacs do mesmo modo por que actualmente é mantida, 
sem se estenderem para mais longe, c os habitantes dos Paizes
Baixos não frequentarão os Jogares que os Castelhanos têem nas 
lndias Oricntacs: 

ART. \ ' 1. 

E quanto ás Indias Occidentacs, os subditos e habitantes dos 
Reinos, Províncias e terras dos ditos Senhores Rei e Estados res
pectivamente probibirão que- se navegue c trafique em nenhum dos 
Portos, Jogares, fortes, alojamentos ou casteUos, e todos ~s outros 
possuídos por uma ou outra Parte, isto é, os subditos do dito Sc
n!lor Re i não navegarão ou traficarão n'aquelles pertencentes aos 
ditos Senhores Estados, nem os subditos destes Senhores Estados 
navegarão ou traficarão nos que possuir o dito Senhor Rei . E en
tre os Jogares tidos pelos d~tos Senhores Estados, serão compre
hcndidos os Jogares do Brazil, que os Portuguezes tomaram aos 
Estados, c de que Lêem estado de posse desde o anuo ele 1641, e 
hem assim todos os outros lagares que actualmente possuem, em
quanto continuarem nas mãos dos Portuguezes, não obstante o 
contendo no precedente Artigo. 

A11T. VIJI. 

Os subdilos e habitantes dos paizes dos ditos Senhores Rei e 
Estados, traficando nos paizes de um e outro, não serão obrigados 
a pagar maiores ãtreitos e impostos do que os respeclh-os subditos 
n~tu.raes do paiz; de modo que os habitantes e subditos das Pro
Vlncias Unidas dos Paizes~Baixos são e serão isentos de certos di
re!tos de vinte por cento ou de algum menor, maior ou outro di
reito, que o dito Senhor Rei levantou, ou impoz durante a Tregoa 
dos doze annos, ou quizer ou estiver inclinado a levantar ou im
por no futuro directa ou indirectamente, aos habitantes e subdi
tos das Provi~cias Unidas d~s Paizes-Baixos, ou lançar sobre elles, 
mais e alem do que os que lançar aos seus proprios subditos. 

AJlT, IX. 

Os ditos Senhores Rei c Estados, não levantarão, dentro de 
seus respectivos limites, direitos ou gabellas algumas, por entrada, 
saída, ou por ontro motivo, sobre os gcneros que trans1tem por 
~gua ou por terra. 

ART. X. 

Os subditos dos di-tos Senhores Rei c Estados gosarão respeéti-
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vamcnle nos paizes de um c outro, da antiga franquia de ]lortagens, 
de que estavam de posse antes do começo da guerra. 

ART. Xl. 

A sociedade, conversarão c commcrcio entre os respectivos sub
ditos não serão impedidos. c se succcder haver estorvos ou impe
dimentos, serão estes removidos real c eiTectivamc-ntc. 

ART. XIU. 
O sal branco refinado c fenido, que vem das Provincias U~i

das para as de Sua di la l\[agcstadc, será n'cstas recebido c admll
tido sem Sút onerado de maiores direitos que o sal do mar; c o ~ai 
das ProYincias de Sna dita Magcstadc scrà do mesmo modo admll
tido c recebido nas dos Senhores Estados, c n'ellas vendido, sem ser 
onerado com \lm direito mais elevado que o sal dos ditos Senhores 
Estados. 

ART. Xfll, 

Os snbditos c habitantes dos paizes dos ditos Senhores Esta
dos terão lambem a mesma segurança c liberdade nos paizes do 
Senhor Rei, que foram concedidas aos subrl i los d'El-Rei da Gram
Bretan h a pelo ui ti mo Tratado de Paz e Artigos Secretos feitos com 
o Condcstavel de Cast111la. 

ART. X\'l!f. 

O dilo Senhor Rei m~ndará prover logo qur poss:t á designa
~ão de Jogares decentes para enterrar os corpos d'aquelles subditos 
dos Senhores Estados, que sncceder fnllecercm em algum Jogar su
jeito ao dito Senhor Rei. 

ART. XX. 

Os negociantes, mestres de navios, pilotos, marinheiros, seus 
navios, mercadorias, generos e outros bens que lhes pertençam, 
não poderão súr tomados e arresta(los seja em virtude de algum 
mandado geral ou particular, ou por outra qualquer causa de guerra 
ou outra, nem mesmo sob pretexto de os empregar para a conser
vação e dcfeza do paiz. Comtudo, não se pretende com isto com
prehender os sequestras, tomadias, c arrestos da J usliça pelas vias 
ordinarias por motivo de dividas, obrigações pessoacs c contratos 
validos d'aqucl!es a quem taes sequestras forem feitos; e n'cs lc caso 
proceder-sc-ha segundo é costume em direito c rasão . 

.\RT. XXI. 

Nomear-se-hão de ambos os lados certos Juizes em igual nu
mero, á maneira da Chantbre Jfipartie, que Lerão as suas sessões 
nos Paizcs-Baixos, c em outros Jogares que se julgar proprio c con
veniente, c isso em toda a parte, ora sob a presidcncia de um, ora 
do outro, segundo se convier de mutuo consentimento; os quaes 
Juizes nomeados por ambas as partes cuidarão (em conformidade 
da ~o~missão c inslrucção que lhes forem dadas, e sohrr que pr(\<i
larao Ju t·amcnlo sc.gundo o formularia que par:t esse fim será cs-
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l;~bclecido por ambas as partes) dos negocias dos habitantes das 
dttas Províncias Unidas dos Paizes-Baixos, e dos cnca.rgos e direi
tos que de um e outro lado forem impostos sobre as mercadorias; 
e se os ditos Juizes perceberem que se commettem excessos de qual
quer lado, ou de ambos os lados, regularão e moderarão taes ex
cessos. 

Alem d'isso, os ditos Juizes examinarão as questões tocantes á 
falta da execução do Tratado e suas contravenções, que de tempos 
a. tempos podem ter Jogar nos paizes d'este lado, como tambem nos 
d~stanlcs Reinos, paizcs, províncias e ilhas da E4-ropa, e as dispa
rao summariamente, e decidirão o que acharem ser conveniente ao 
Tratado; e as sentencas e dcterminacões d'csscs Juizes serão execu
tadas pelos juizes onÍinarios do log;r, onde se houver commettido 
a contravenção, nas pessoas dos que o infringirem segundo o caso 
e as circumstancias requererem; nem deverão os ditos juizes ordi
na~ios descuidar-se de fazer a dita execução ou permittir que n'isso 
haJa negligencia, mas sim reparar a contravenção dentro do espaço 
de seis mezes depois d'elles ditos Jrrizes serem para isso requeridos. 

ART. XXU. 

Mas se algumas sentenças forem passadas á pessoa de cada uma 
Parte, seja em ma teria civil ou criminal, não serão as mesmas pos
tas, em execução contra as pessoas dos condemnados, nem contra 
seus bens. Nem se concederá cartas de marca ou represalia, senão 
com conhecimento de causa, c nos casos permiltidos pelas leis Im
periaes c constituições por ellas estabelecidas. 

Al\T . XXIII. 

Não será licito vir a terra, entrar ou permanecer nos portos, 
enseadas e praias de um e outro, com navios de guerra e soldados, 
e:n numero que possa causar suspeita, sem licença ou permissão 
d aquelle a quem os ditos portos, enseadas e praias pertencerem, 
menos no caso d~ serem forçados por mau tempo ou a isso obriga
dos por necessidade ou pa1:a evitar os perigos do mar. 

AUT. XXX . 

Os subditos e habitantes dos Paizes-Baixos poderão em toda 
a parte das terras sujeitas ao dito Senhor Rei, empregar aquelles 
advogados, procuradores, notarias, solicitadores e agentes que qui
zerem, para o que serão nomeados pelos juizes ordinarios, quando 
for neeessarío, e os ditos juizes forem requeridos. E por outro lado, 
os habitantes e subditos do dito Senhor Rei terão a mesma assis
tencia. 

ART. LXU. 

Os subditos e habitantes dos paizes dos ditos Senhores Rei e 
Estados, de ([llalquer qualidade e condição que sejam, são' decla
rados aptos para succeder uns aos outros, tanto por testamento 
como sem elle sea-undo os costumes dos lagares; e se algumas sue
cessões de Jeo-~do; hou~·erem anteriormente recaído em algum d'el
Ies, serão m;ntidos e conservados no seu direito. 
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AUT. I.Xl.Y. 

E com o fim de que o presente Tratado srp melhor o1Js1•rvado, 
o dito Senhor Rei c Estados prometlcm respectivamente usar de 
lodos os meios c empregar o seu poder, cada um na parte que lhe 
respeita, p<•ra tornar as passagens liiTrs c os mares c rios na,ega
veis c seguros contra todas as incursões de piratas, corsarios c la
clrões c se o podérem capturar, castiga-los com rigor. 

}<cito em Munstcr, na 'Veslpha1ia, a 30 de Janeiro de 1648. 

,\RTlGO l'AllTICULA.U CONCERNENTE 1 N.HEGAÇ.i.O E COJIUIEI\ClO, 

CONCLUlDO EM Mllli'STEl\ NO DIA <\ DE l'llVEilliLnO DE 16.1.8 . 

Os subcli lo e habi tantes das Provi:1cias Un idns poderão nave
gar c traficar com toda a liberdade c segurança, em lodo os ~ei
uos , Estados c paizes qne estão ou 110 futuro estiverem em am•sa
de ou neutralidade com os E ta dos das Pro' incias Unidas; c não 
poderão ser perturbados ou molestado. na dita sua na\'cga<;ão c tra
fico, por mo ti' o de hostilidades que succedam ou succcdercm para 
o futuro entre o dito Senhor Rei de Hcspanh:t c o dilos Reinos, 
paizes c Estados, ou algum d'aquellcs que cslh cr em amisadc ou 
ncntralidadc com os ditos Senhores Estados como acima; não sen
do porém pcrmillido leva r aos inimigos declarados do dito Senhor 
llei mercadorias prohibiclas ou de contrabando. E em ordem a 
prc\·cnir isto, c para que não se interrompa o curso do commcr
cin, serão obrigados, quando entrarem <'m algum do> portos tlo 
clitu Senhor Rei, com intento de irem d'a li para os po1·tos do ini
migo, n mostrar seus passaportes, contendo os particulares da sua 
carg-a, altcsladt~ c marcada com a marca orclinaria, c approYada 
pelns Officiacs do Almirantado do ponto d'onclc partirem; mas não 
poderão alem d'isso ser visitados ou da r-se-lhes busca, e 'muito me
nos ser detidos debaixo de pretexto qualquer; como tambem es
tando no alto mar, ou \'Ínclo paru alguma enseada, sem intento de 
entrar nos portos ou bolir na carga, não serão ol)rigados a dar con
la do seu carregamento. Dc\'e comtudo obscnar-sc que o Senho
res Estados defenderão cxprcssamcnlc a todos o seus subditos le
varem quacsqucr mercadorias probibidas ou de contrabando aos 
inimigos do dito Rei; c darão senhas para que melhor se conheça 
a validade dos ditos passaportes do Almirantado, para assim não 
Sl'rem fal sificados; com tan to que a naHga~ão c commcrcio dos sub
di los das ProYincias Unidas com a F1·an~a possa reciprocamente 
co ntinuar como cl'anlcs, com a condição de não lc' arem para Fran
<;a mcrcadorius vindas dos estados do dito Rei de llcspanha. que 
contra Elle e seus estados possam ser empregadas. E no caso de se 
encontrar nos ditos naYios, gcncros c mercadorias como as que se 
drclaram prohibidas c de contrabando serão os mc~mos tornados 
r confiscados; porém o navio, e os ma'is gcucros c mercadorias a 
lJorclo elo dito navio, não poderão, por aquclla rusão, ser ele modo 
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algu~ embaraçados ou confiscados . E reciprocamente, os subditos 
do d1Lo Senhor Rei, tel'ào a mesma liberdade de navegação e trafico, 
dado o caso de haver alguma hostilidade entre os ditos Senhores 
Es~ados, c os Reinos, estados ou paizes, ou qualquer d'elles, que 
cstao 011 estiverem em amisadc ou nentralidade com o dito Senhor 
Rei de Hespauba, e isso na conformidade das sobreditas condi<"õcs 
c rcstricções especificadas n'cstc Artigo. . 
, Este Artigo será observado, executado c tido como inserto no 

1ratado de Paz, c ratificado pelo Senhor Rei de Hespanha, c os 
Senhores Estados Geracs das Províncias Unidas dos Paizcs-Baixos, 
como o Tratado principal, dentro de dois rnezes, depois da troca 
das ratificações do dito Tratado principal feito c assignado em 30 
de J~nciro d'esle presente armo de 1648, ou o mais cedo po. i1•cl 
dcpms da dita troca; c as ratificações serão trocadas e entregues 
de ambas as partes em devida c Yalida fórma. 

Feito em 1\funstcr, a r,. de Fevereiro de 16!~8. 

DOCIJii:IENTO. 

CEDULAS DE PRIYILEGJOS A QUE R REFERE O .<liTIGO li DO TRATADO 

DE PU E UIIZ.IDE E:'I'TIIE C.IIILOS li REI DE HESPANBA, E C,\RLOS 11 

REI DA GR.IlU- BIIET,\SH!, .l SIG::'I.l.DO EOI M!DRlD A :!3 DE M.UO 
DE 1667. 

(11BR'T81.Er, COl. L. OF TRF.Hn:s, T011. 11, PAG.1Gí.) 

CF.DULA DE PRIYILEGIOS CONCEDIDOS POR SU l\UGESTAD A LO! L'YGLESES 

QUE RESIDEN F.N SEHLLA, S.~NLUC.IR, C.IDIZ, 1· .lUL\G.l. 

Don Pbclipe, por la GraLia de Dias, Rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de PortuaaJ. de Na
varra, de Granada, de Tolcdo, de Valencia, de Galicia, de Mal
l?rca, de se,·illa, de Cerdeiia, de Cordova de Corccga, de Mur
cra, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibra!Lar, de las Is
Ia.s de Canaria, de las Indias Oricntalcs, y Occideutales, Islas y 
T1erra firme de! l\Iar Oceano, .Arcbiduquc de Austria, Duque de 
:Bo_:goiia, de BraYanle, y Milan, Conde de Apsburg, de Flaudcs, 
Senor de Yizcaya y de r.Iolina, &c. 

Por quanto por parte de vos Ricardo Antonio, Consul de la 
nacion fnglcsa, por vos, y cn nombrc de los nssallos de~ Rcy de 
la Grau Brclafia me ba sido heclta relacion, que medrante las 
pazes que en est~, y aquel reyno están assentadas, residen, y eo
mercian en c! Andaluzia, principalmente en Ias Ciudades de Se
villa, Sanlucar, Cadiz, y Malaga, supplicandome sea serrido de 
confirmaras los pririlcgio , excernpciones, y facultadcs que os com
pclen, a si por los Capítulos de dichas pazes, como por bs con
flr·maciones dc ellas, J otras mcrcedcs, é indultos que cl Rey mi 
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Seiior, m.i Padre, que aya gloria, os fliú, y otras qualesquicra que 
se o ayan dado por mis Coronas de los mi· Rcynos de Ca tilla, y 
de Portugal, mandando que se lcs guardcn, ) cumplan en todo, y 
por lodo, sin ninguna limitacion. y á mayor abundamiento con
cedcros los de nuero. con las calidadcs, ampliaciones. condicio
nes, y dcclararionc que mas os rotncngan, poniendo pena ;i 
quien los contradixcre, y no los guardare: para que se scpa lo 
que son, se lcs dé copias de cllos, ó como la rui merced fucssc. Y 
tcniendo consideration á lo referido; y llOJ"quc para las ocasiones 
que tcngo de guerras a' eis o f reei do sen ir me con dos 2i:i00 duca
dos dr plata, pagados los mil de contado, y los 11>00 restantes para 
cl mes de Abril deste ano, de que cl licenciado Francisco Moreno, 
con interHnciou de Dou Antonio de Campo Redondo y Rio, Ca
rallcro de! Ordcn de Santiago. de! mi Consejo, y Camara, Y dcl 
de Ilazicnda, cn vneslro nombrc, y cn Yirtud de poder vurstro 
olorgó escritura de ohligacion cn forma, ante Juan Cortés de la 
Cruz, mi cscrivano, lo he tenido por bien, y por la pre ente de 
mi proprio rnolu, y cicrla cicncia, y poderio real absoluto, de que 
cn esta parte quicro usar, u o, como Rcy, y Scnor natural, no 
reconocicnle superior cn lo temporal, confirmolo, y aprucbo los 
privilegias de cxcmpcioncs, y rac11lladcs que os compcten, assi po1· 
los Capitulas de las dichas Pazes, como por la conlirmaciones 
dellas, y las de más mcrccdcs, indultos, que cl Rcy mi Seno r, mi 
Padre, os dió, y otras qualc quicra que se ayau dado por mis Ca
ronas de Caslilla, yPortugal a lo diebos vassallos cu todo, y por 
todo, como cn ello, y cn cada cosa, y cn parte dcllo se cspeciOca, 
contiene, y declara, vara que seau lirmes establcs, y valcdcros, y 
~e os obsencn, guardcn, y cumplan, porque mi iult>ncion, y 'o
luntad dclibcracla cs, que Lodos los de la dicba nacion goscis, y 
gozcn de cU os, sin ningUtta limitacion. Con calidad, que cu clticmpo 
que rcsidicrcn en la Andaluzia los dichos Ingleses. á 'os, ui a cllos 
no se os pttcda cneargar ningun oficio, ui carga publica, ni con
cegil, lulcla , cnradurias rrccptorias, thcsorcrias, aunque sean de 
Alcavalas, y 1\Iilloncs, y otros servicios que Loquen á rui lteal Hn
zienda; ni tampoco se os pucdan pedir prestamos, ni donaliYos, 
ni qnc tomcis juros, ni us rcntas, Cavallos, ui Esclaros. 

Y por os hazer mas merccd, cn conformidad de lo as cntado 
cn las di bas Pazes, quicro, y permito que podais, y puedan tra
tar, y Comerciar libremrnte, y Yendcr ' 'ucstras mercadt>rias, y fru
tos, y comprar los de mis Reynos, y sacarlos de cllos, gnardandosc 
lo clispucslo por las lcycs, y pragmalicas que dcslo hahlan, y pa
gando á mi Real Hazicnda los derechos que se dcbicren pagar, 
prohibiendo, como prohibo, y mando, que no se os tome por fucr
~a. ni se o saqucn ningunas mercadcrias trigo, ni ce1'ada, aunquc 
sea para apresto de mi Armadas, l~lolas, 1' Galcones, ni por As
senlistas, ni Estanqucros; y los diehos prh ilcgios ayan de ser en 
quan,to al trigo, y cevada, conforme a la tassa; y cu quauto á las 
dcmas cosas, y merrad('rias, a queiJo cu que os con1 iniercdes. Y 
toucertarcde ·, in sacarias de \'ncstro poder h:1sta :ncros ragado, 
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Y sín que por razon de ello se aya de dar lugar a que se os hagan 
molestias, y vcjaciones. 
. Y porque mucbos de vosotros tratais en tracr a los puectos de 
Andaluzia, Ciudad de Se,\illa, y otras partes mucha cantidad de 
bacallao, y otros generos de pescado seéo, y salado, por ser los 
rnantenimientos mas necessarios que ay, y se os hazen muchas 
costas, y vejaciones i quiero, y mando que se os guarden la orde
nança 'de la Ciudad de Sevilla, en que se dispone que a los que 
entt·an con pescado seco, y salado no se pucda poner postura, an
tes se les pe[lllita vender ai prccío que quisiercn, sin que sea nc
ccssario manifestarlo mas que a los Ministros que coliran mis ren
las Reales; y si los navios en que se traxere dicho bacallao fueren 
grandes, que no puedan subir cl rio arriba, y se ondeare en bar
cos, el Juez d.el Almirantazgo, ni otro alguno, no pueda poner en 
lo~ dicbos barcos goardas á costa de los duefios de ellos. Y assi
mtsmo mando, que eu caso de constar que cl dicho pescado está 
P.odrido, y no se puede gastar, se aya de quemar, ó ecbe ai agua, :m que por razon desto se pueda hazer, ni baga causa a los due
uos, ó personas que lo ,·cndieren, ni prenderlos, ni denunciarlos. 

Y porque cl Administrador de los Almoxarifazgos, y otros di
~erentes derechos, que se coiJran de los frutos, y mercaderias, han 
tntroducido, que quando alguna se denuncia, el prender a la per
son~ que se rnnestra parte, de que se sigue á los hombres de ne
gociO mucho descredito, costas, y vejaciones: es mi voluntad, y 
mando, que en las dichas denunciaciones solo se proceda contra 
;as merc~derias, y no contra las personas, permitiendolcs, como 
c~ permito, que puedan hazer, y hagan sus defensas en las dicbas 

,-ejaciones. 
Y porque assimismo conforme a un Capitulo de las dichas Pa

zes, que trata en ma teria de la religion, sin embargo que en algunos 
Pleytos se ba intentado declaren si son Catolicos Romanos, ó no, 
escusandose de da r fee en los juramentos que bazen como partes, 
Y como testigos; mando assimismo, que en quanto a esto no se aya 
d.e tratar, ui trate cosa alguna con los naturalcs dei dicbo Rcyno, 
smo qtte se guarde, y cumpla la dicba condicion, sin que se os 
haga semejantes preguntas, dando á los juramentos que hiúeredes 
çn juizio, y fuera del, la fee, y credito que se diera si fuerades Es
panoles, sin que sobre esto recibais vejacioncs, ni molestias, ni se 
os pueda hazcr agraYio alguno . 
. . Y porque para justificacion de algunas causas losjuezes, y jus

lJctas pretendeu que los mercaderes exhivan los libros de sus con
trataciones, y sobre cllo reciben ycjaciones, y agravios; qniero y 
mando que los libros de los mcrcaderes de la dicha nacion no se 
saquen de su poder por ninguna causa que sea, sino que los tengun 
ct.e manifiesto eu sus casas para sacar la partida gne se seiíalare, 
sm pcdirles otras, ni poderles sacar otros papeles ningunos, pena 
que el que contraviniere a ello, será c~stigado conforme a deretho. 

Y porque assimismo los mercaderes despachan las mercaderias 
en la :tdnan'.t rle la Cindad de SeYilla, de lodos los derechos, que 
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por ser muchos se hazc una boja, y esta vá firmada, y rubricada 
de todos los ministros, y se queda cn poder dei alcayüc dei adua
na, porque cn su virlud dexa salir las mercadorias que van eu far
dos, pacas, baulcs, y ct~xas; y despucs de a ver las sacado, y pucs
tolas cn su casa, cn sus almaccncs, cl guarda mayor dei aduana, 
y los ministres dei mcclio por ciento os vis i tan las casas, y la ro
pa, hazicndoos moleslias, y vejacioncs, pidicudoos los despachos, 
constandolcs qnc no los pucden tenor, por aYcrlos dexndo en po
der de dicho alcayde dei aduana. l1 rohivo, y mando, que no se 
pncclan visitar las cas;~s de los dichos mercaderes, ni pcdirlcs, ni 
pidan los despachos que no quedan en sn pocler; conqne csto se 
aya de entender, y cnliencla en las casas que están de los muros a 
dentro de la dicha ciud;1d. Y porqne se scpa los qne·sois de la di
cha naci.on JnglcsJ, se os aya de dar copias de los dichos priYilc
gios, y cxcempciones q11c os tocarcn, y os cstuvicreu concedidos, 
assi por los Capitulas de ias dichus Pazes, como cn olra qunlquicra 
mancra; y t~ara cxecuciou, y cmnplimicnLo de todo lo referido, 
mando a los de mi Conscjo, y a los dcmás mis Conscjcros, Juntas, 
ye Tribunalcs de mi Corte, y á los l1 residcnl.'s, y Oydores de las 
mis Audicncias, Alcaides, Alguaziles de la mi C;1sa, y Corte, y 
Cbancillcrias; y ai Regente, y Juczcs de la Ciudad de Sevilla, y 
Alcaides Mayores.clc la Quadra de clla, y a Lodos los Corrcgidorcs, 
Assistente, Governadores, Alcaides Mayores, y Ordinarios, assi de 
las dichas Ciucladcs de Sevilla, Cadiz, y l\Ialaga, y de Sanlucar de 
Darrameda, como de todas las dcm<ís ciudades, villas, ye lugares 
dcstos mis Reynos, y Seiiorios, y a olros qualcsquicra juczcs, y 
justicias de cllos, de qualquer calidad, y condicion que sean, á 
quien principal, ó accidcntalmente tocare cu qualquicr manera cl 
cumplimicnlo de todo lo contenido en esta mi carta,, que luego 
que fuercn requeridos con ella, ó con su traslado, signado de cs
cl'iv:mo publico (que sele ha de dar tanta fce, como a\ original) 
cada uno en la parte que le tocare la gnardcn, y cumplan, y hagan 
guardar, cumplir, y executar cn todo, y por todo, como en ella se 
conticnc, sin que cn lodo, ú cn parte se os pucda poncr, ni pouga 
:impedimento, ni otra Iluda, ni dillc11ltad alguna, ir, ni venir con
tra su tenor, y forma, ni eonsicnlan, ui dén lugar a qnc se inter
prete, limite, ni suspenda cu lodo, ni eu parte, ni que se dén cn 
contrario Cedulas, ProYisiones, ni otrGs despachos, antes para su 
obscrvancia eu la parte que a cada uno Locare, provcan, y dén or
d·en, se os dén las que fucrcn ncccssarias, para ~Iayor firmeza de 
la mcrccd que por esta mi carta os hago. Y para qnc en todo tiem
po esta merced os sca cicrta, y segura ayais de tenor un Jucz Con
servador para la Andaluzia, principalmente para las dichas Ciu
dadcs de Sevilla, 1\Ittlaga, y Cadiz, y Sau~ucar de Barramcda, .í 
quicu yo aya ele dar commission bastante para la ~uarda, y cum
plimiento de los dic.hos privilcgios, lihrrtadcs, y excempcioues, cl 
qual aya ele aprcmiar, y compclcr :l todas, y qualcsquier pcrs~
nas, de ~ualquicr sucrtc, y calidad que sean, que Locarcn á la dl
ch a n,ac10n, assi cn aqucllas cn que fneren reos convcnidos. como 
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en las que &uercn actores, aunquc las personas que los convenie
ren, y que dellos fucren convenidos, tengan qualesquier Juezes 
privativos, assi por assiento, ó contrato que ayan hecbo, como por 
preeminencias, ó immunidad que tengan, porque de las dichas 
causas solo ha de conocer privativamente el dicho Juez Conserva
dor, y no otro Juez, nl Tribunal alguno, aunque sea por via de ex
cesso, ni injusticia notoria ó en otra qualquier manera, y forma; 
Y e! dicho J uez Conservador por a ora lo sea el doct. Don Francisco 
de Vergara, Jt1ez de Ia mi Audiencia de los grados de la Ciudad de 
Sevilla, el tjempo que assistiere en ella; y por su ausencia, el li
cenciado Dou Francisco de Mcdrano,.Juez de la misma audiencia, 
el. qual para los negocios, y pleytos que se ofreciercn en las dichas 
Cmdadcs de Cadiz, y Malaga, y en Sanlucar, aya de subdelegar 
su ~onservaturia en la persona que por la dicha nacion se Ie pro
P~stere, para que Ias substancie hasta la conclusion, y se las re
nuta para determinarias; y de lo que é! determinare se aya de ape
lar ai mi consejo, y no para otro tribunal alguno. Y porque mi 
vo.~untad es, que cada uno en su tiempo tenga jurisdicion, y co
~lssion privativa, para amparares, y defenderos en todo lo conte
m do en esta mi carta, para que todo ello se guarde, y cumpla en 
la forma que os está ofrecido; he tenido por bien de encargar, co
mo por Ia presente les encargo la proteccion, y amparo desto, y les 
mando vean esta mi ca1ta, y las calidades, y condiciones, y p!·e
eminencias, y ampliaciones en ella contenidas: y todo ello lo 
bagan guardar, y cumplir, y executar en la forma, segun, y de la 
manera que en ella se co=ttiene, y declara, sin consentir, ni dar 
lugar á que en todo, ni en parte se os pueda poner, ni ponga du
da, ni dificultad alguna; y ante el dicho Don Francisco de Ver
gara, y eu su ausencia ante el dicho Dou Francisco de Medrano, 
Y no ante otro Juez alguno privativamente en primera instancia 
ayan de passar, y seguirse todas las causas, y pleytos que sobre lo 
referido, y qualquier cosa, y parte dello se hizieren, y causaren, 
Y la execucion, y castigo de los in obedientes; porque mi vol.untad 
es, que el conocimienlo, y determinacion de todo lo contemdo en 
esta mi cada privativamente les aya de tocar, y toque, procedien
do en todo contra los que fueren culpados, executando en ellos las 
penas, que hallaren por derecho, reservando, como reservo, las 
apelaeiones que de sus autos, y sentencias se interpusieren para el 
mi consejo, y no para otro tribunal alguno, sin que nin~un~ de 
l~s demás mis consejos, tribunales, audiencias, ni chancJllen_as, 
~I otros ningunos Juezes, ni justicias de los mis Reynos, y s.eno
flos, de qualquier calidad que sea, se p11edan entrometer, m en
trometan en ello ni en el uso, ni exercício de la jurisdicion pri
vativa en la dicb~ primera instancia, que por esta mi Cedula les 
doy, por via de excesso, apelaci·on, ni otro recurso, ni manera al
guna; a los quales, y á cada uno dellos inhiv?, .Y he por inbividos 
de su conocimiento, ,y los declaro por Juezes mcompetenles de é!, 
que para todo, y cada cosa, y parte dello les doy el poder mas 
cumpJido, y la comission mas amplia que de derecho se requiere, 
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y es neeessario, eon sus incidencias, y dependeneias, anc-xidades, 
y conexidades, y que despucs de ellos la dicha nacion Inglesa de 
la dicha Ciudad de Sevilla pueda nombrar en la dicha comission 
uno de los Jnezes de Ia dicha audiencia, el que eligiere la dicha 
nacion; y mando ai presidente, y los dcl mi consejo de la camara, 
que prcsentandose ante ellos el norobramienlo suyo, llegado el caso 
de vacar la dicha comission, por promocion ó vacacion de los di
chos D. Francisco de Verga1·a, ó Don Francisco de Medrano, ó en 
otra manera la despachen por ordinaria ai que fuere nombrado en 
clla, cn la forma, segun, y como por esta roi carta se disponc: Y 
para que mejor se cumpla desde lucgo, Jes doy facultad, poder, y 
autoridad para que puedau subdelegar, y snbdelcguen esta comis
sion para los negocias, y pleylos que se ofrecieren en las dichas 
Ciudades de Cadi1., y ~[alaga, y en Sanlucar de Barrameda, en ~a 
persona que por vosolros se les propusiere para que substancw 
hasta la conclusion, y les remi ta los pleyLos, y causas que huviere 
para determinarias cn la forma que lcs pareciere, y viere que con
vienc para la segnridad de lo contenido en esta mi Carta: y en
cargo al Serenissimo Príncipe Dou Baltasar Carlos roi muy caro, 
y amado hijo; y mando a los Infantes, Prelados, Duques, Mar
queses, Condes, Ricos HomlHcs Comendadores, y Subcomenda
dores, Alcaydes de los Castillos, y Casas fucrtcs, y llanas, y a los 
rlel mi Consejo, Presidente, y Oydores de las mis Audiencias, Al
caides, Alguaziles de, la roi Casa, y Corte, y Chancillerias; y á to
dos los corregidores, ass istente, Governadores, Alcaides mayores. 
y ordinarios, y a otros qualesquier juues, y juslicias destas mis 
Reynos, y Scíi.orios, que os guarden, y cumplan, y hagan guardar, 
y eumplir esta mi Carta, y la merced que por ella os hago, y cou
tJ·a su tenor, y forma no vayan, ni passen a ora ui en ningun tiem
po, ni por alguna manera, perpetuamente, para siempre jamás, ni 
consientan, ni dén lugar a que se os limite, ni suspenda en todo, 
ó en parte, todo ello, no embargante qualesquier leycs, y prag
maticas de estas dichos mis Reynos, y Seiíorios, ordenanças, esti
lo, uso, y costumbre de las dichas Ciudades de Sevilla, Cadiz, y 
Malaga, y de S_anlucar, y todo lo demás que aya, 6 pueda aver en 
contrario. Con lo qual para enquanto a csto loca, y por esta vez, 
-aviendolo aqui por inserto, é incorporado como si de verbo ad ver
hum to fnesse, dispenso, y lo abrogo, y derogo, caso, y anulo, y 
doy por ninguno, y de ninguu valor, y efeclo, quedando en su 
fuerça, y vigor para en lo demás adctante. Y de esta roi Carta ba 
de tomar Ia razon Geronimo de Canencia, mi Contador de Cucn
-las, de mi Contaduria mayor dellas, roi secretario de la Media 
a nata, á cuyo cargo está la cuel1la, y razon deste dcrecho; y de
claro que de esta mcrced aveis pagado cl derccbo de la Media at1a
ta, _que importá treinta y 35,000,155 maravedis en plata, el qual 
a~e1s de pagar hasta en la misma c~ntidad de qltinze en qumze 
anos perpetuamente; y llegando el caso de cumplirse. no aveis de 
poder usar desta merced, sin que primero conste aver satisfecho 
este derecho; y tambien ha de pagar el Jucz Consrrvador que 
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nomhraren, del salario, 6 ayuda de costa que gozare por la dicha 
ocupacion, antes de gozar della, de que ba de constar por certifi
cacJOn de la contaduria deste derecbo. 

Dada en Saragoza á 19 de Março, de 164.5. 
YO,EL REY. 

Sl!GUNDA CRDULA DE AftlPLUCION, Y CONFIRMACION DB PRIVUI!GIOS 

CONCEDIDOS A LA NACION INGLESA. 

EL REY. 

J.icenciado Don Francisco de Medrano, Juez de la mi Audien
cia de Grados de la Ciudad de Sevilla; -sabed, que por una mi 
Cat·ta, y Provision de 19 de Março deste aiio, hize merced á Rí
carte Antonio, Consul de la nacion Inglesa, y á los vassallos dei 
~ey de I"glaterra, que residen, y comercian eu el Andaluzia, prin
Cipalmente en essa Ciudad, y en la de Cadiz, y en Sanlucar de 
Barrameda, los privílegios, excempciones, y facultadesque les com
P~ten, assi por los capítulos de ]_as pazes, como por Ias confirma
ClOnes, y otras mercedes, y indultos, que el Rey mi Seõor mi pa
dre (que aya gloria) les dió, y con otras calidades, coi;tdiciones, 
pre-eminencias, y ampliaciones en la dicba provision declaradas, 
por aver ofrecido servirme con dos mil y quinientos ducados de 
pla ta, segun mas largo en ella, á que me refiero, se contiene; y 
un_a de las condiciones con que les hize esta merced fue, que les 
av1~ de nomhrar, y conceder un Juez Conservador para la Anda
luzta, principalmente para Ias dichas dos Ciudadcs, y Sanlucar de 
:Bauamcda, á quien se aya de dar comission bastante para la guar
da, y cumplimiento de los dichos privilegios, libertades, y excem
pciones; el qual pueda conocer de todas las causas civiles, y cri
minales, en que fueren reos convenidos, que contr3' ellos se inten
laren, y ante él ayan de pass(\r, qualesquier pleytos, y causas, que 
tocaren a los dichos Ingleses, ó a otras qualesquier personas de 
qualquier calidad que sean, assi aquellos en que fueren reos con
venidos, como en los qúc fueren actores, aunque las personas que 
los convinieren tengan qualesquier juezes privativos, assi por as
siento, ó contrato, que ayan hecho, como por preeminencia, ó im
munidad que tengan, porque de Ias dicbas causas solo ba de co
nocer privativamente el dicho Jnez Conservador, y no otro Juez, 
ni tribunal aJo-uno, aunque sea por via de excesso, ó en otra ·ual
quier forma, ; manera, y que para los n~gocios, y pleytos que se 
ofrecieren en las dichas Ciudades de CadJZ, y Malaga y en Sanlu
car, aya de subdelegar su comission en la persona que por la di
cha nacion se Je propusiere, para que las substancie hast? la con
clusion, y Ias remíta para determinar, y de lo que el dicbo Juez 
determinare se ha de apelar para el roi consejo, y no para otro 
lribunal algnno, y 'que por aora lo seais vos por el tiempo que as-
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sislieredPs en essa audicncia; y por vucslra ausencia. y despucs 
de vos, cl q11C senalarc lfl dicha llaCÍOn en la dicba Ciudad de Se
villa; y porque mi volunlacl es, que todo ello se les guarde, y 
cumpla cu ia forma que les está ofrecido, be tenido por bien de 
encargaros, como por la presente os encargo la proteccion, y am
paro de esto, y os mando veais la dicha provision, y las calidades, 
precm ineneias, y ampliaciones cn ella conteuidas, y todo ello lo 
hazed guardar, y cumplir cn la forma, segun, y de la manera que 
et1la dicha provision, y en esta rui Cedula se declara, sin consen
tir, ni dar lugar a que en todo, ni cn parte seles pueda poner, nl 
ponga dudn, ui dificultad alguna, y ante vos, y no ante otro Jucz 
alguno cn primera inslancia ayan de passar y seguirse todas las 
causas, y pleytos qne sobre cslo, y qualquier cosa, y parte de ello 
se hizieren, y causaren; y conocct· assimismo de todas las causas 
civiles, y criminalcs en que fucrm1 rcconveniclos, que contra ellos 
se intentarcn; y ante ·os han ele passar qualesquiera pleytos, y 
causas que tocarcn a los dichos lngleses entre qualesquier persa
nas, ele qualquicr calidad que sean, y la execucion, y castigo de 
los inobcdientes; porque mi volnnlad es, que cl conocimiento, y 
r1elcrminacion de lodo lo conlcnido cn la dicha provisiou, y en 
esta mi Ccdnla de ampliacion pri1rativamcnle os aya de tocar, y 
Loque, proccdiendo en todo contra los que fucren culpados, ex -
cnlando en cllos las penas que hallarertes por derecho, sin que 
ningunos tribunales, andicncias, ni Chanci!lcrias, ni otros ningu
nos juczes, y justicias de los mis Rcynos, y Senorios de la Coroua 
de Caslilla, de qualqnier calidad que sean, se pueda eutromclcr, 
ni enlromcta eu ello, ni cn el uso, ui exercicio de la jurisdicion 
privativa cn Ia dicha primcn inslancia, que por esta mi Cedula 
os doy, por via de excesso, apclacion, ni otro recurso, ui mancra 
alguna, a los quales, y a cada uno dcllos inbivo, y he por lnhivi
dos de su conocimiento, y los declaro por juezes incompetentes 
dél, que para lodo, y cada cosa, y parte dello osldoy cl poder mas 
cumplido, y la comission mas amplia que por derccho se requie
rc, y cs nccessaria, con sus incidencias, y dependencias, ancxida
dcs, y conexidades, y que despucs de vos, la dicba nacion Inglesa 
tie la dicba Ciudad de Scvilla ha de poder nombrar en la dicha 
cqmission uno de los juezcs de essa audiencia, el que cligicre la 
tiicba nacion: y mando a los dcl rui Conscjo de la Camara, que 
prescntandosc ante ellos cl nombramiento suyo, llcgado el caso 
de vacar la dicha comission por promoeion, 6 vacacion vuestra, ó 
cn olra mancra, la clcspacbcn por ordinaria al que fncre nombrado 
en c 11, cu la forma, scgun, y como cn esta mi Cedula se dispone. 
Y para que mcjor se cmnpla todo lo conlenido en la dicha provi
sion, y cn esla mi Ccdula, os doy faeullad, poder, y autoridad, 
para que podais snbdelegar, y subdclcgueis esta comission, para 
los ncgocios, y pleytos que se ofrccicrcn cn las dichas Ciudades 
de Çatliz, Ma'laga, y en Sanlucnr, cn la pcrsona que por la dicha 
nac10n se propusierc, para que substancic hasta la conclusion, Y 
os los remita para dctcrminarlos cn la forrmt que os p~rccierc , Y 



REGENCIA DO PRINCIPE O SENHOU D. PEDitO. 405 

l'ieredes que conviene ~ara la seguridad de la dicha provision, y 
que todo se guarde en la forma que ,por ella se dispone, y manda, 
no embargante qualesquier leyes, y pragmaticas de los dichos mis 
reynos,, y sefiorios, ordena~ças, estilo, uso, ye costumbre, y qtra 
qualqmera cosa que aya, o pueda aver en contrario: con todo lv 
qual, para en quanto a esto , toca, y por esta vez dispenso, y lo 
abrogo, y derogo, caso, y anulo, y doy por ninguno, y de ningun 
Valor, y efecto, q~edando en su fuerça, y vigor para en lo demás 
adelante. Fecha en Saragoza á 26 de Junio, de 1645. 

YO, E.L REY. 

P.or mandado dei Rey nuestro Sefior, 

Antonio C a1'1tcro . 

Don Phelipe, por la Gratia de Dias, R.ey de Castilla , de Leon, 
de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Gra
nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeiia, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los 
tlg~rves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las 
nd1as Orientales, y Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar 

Oce~no, Archid~que de Austria, Duque de Borgofia, de Bravante, 
Y ~lilan, Conde de Apsburg, de F! andes, de Tirol, de .Barcelona, 
Senor de Vizcaya, y de Molina, &c. 

Por quanto por una mi Carta, y Provision de diez y nueve de 
Março deste afio bizc merced á vos los vassallos dcl R.ey de la 
Gran Bretaiia q~e residis en el Andalu.zia, de approbar, y con-
fi ' ' ~mar los privilegias, cedrrlas, y franquezas, qrre os estan conce-
didos por las Caronas de Castilla, y Portugal, y mandé qrre se os 
g~ardassen, y cumpliessen los Capítulos de las pazes hechas entre 
~~ Coro na, y la de Inglaterra; y por otra mi Cedula de 26 de Ju
n.1o del mismo afio, os nombré Juez Conservador, para· que cono
CJesse de todas Ias causas civiles, y criminales, assi en las que frre
redes actores demandantes como en las de reos convenidos, y con 
o~ras calidades ampliacio~es y pre-eminencias en las dicbas pro-v . , , 
lSion, y cedula contenidas se!.!'lln en ellas, a que me refiero, se 

contiene. ' " 
Y aora porvuestra parte me ba sido hecba relacion, que aviendo 

Presentado Ia ultima cedula en el acucrdo de la audiencia de los 
Grados de la Ciudad de Sevilla, se mandó dar traslado al ~ic. D. 
Juan de Víllalva, mi Fiscal de ella, y le tiene en su poder desde 
15 de Julio, sin aver respondido hast~ a~ra, con lo qu~l se ba e~
h.arazado, y detenido el uso, y cumphm1ento de las d1chas provi
Sion, y cedula , y se os causa grave pmiuizio, y daiío; y aunque 
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segun lo dispueslo por ellas el Juez Canse ,ador podrá conoccr de 
todas las causas civiles, y criminales, assi siendo acto~es. como 
reos, con qualquier persona que os tratassedes, vuestro mtento es 
~ozár solamcnte dcl dicho priYilegio, y Juez Conservado.r, qua11do 
os pleytos fueren entre los de vucstra nacion, ora s~a·~ actores, 

ora reos, y hts causas quier sean civiles, ó quier cnmmales; Y 
quando los pleytos fum·en con Espaüoles, ó con otras personas de 
diferentes naciones, el Conservador ha de conocer tan solamente 
de las causas eu que fuercdcs civil, ó criminalmente r~os conve
nidos, y no quando ftteredes actores demandantes; suphcando.me, 
que porque en esta parte os aveis apartado, y desistido del d1ch.o 
privilegio ante Alonso de Alarcon, sea servido de declararlo ~ss1, 
con las condiciones, ampliaciones, y pre-eminencias, y las cahda
des que m<~s os convengan, y fuere11 neccssarias, para mayor fucrça 
de lo referido, 6 corno la mi merced fuesse; y porque para las .oc
casiones qu~ lengo de guerras avcis ofrecido servirme con nnl Y 
quinientos ducados en plata doble, pagados a cierlos plazos, lo he 
tenido por bien; y por la presente quiero, y es mi voluntad, r. de
claro, que quando los pleytos fueren entre los de vucstr~ ~acton, 
ora seais aclores, 6 rcos, y las causas fucren civiles, y cnmmalcs, 
aveis de gozar solamcnte dcl dicho privilegio, y sus calidadcs; Y 
quando los dichos pleytos fueren con Espaõ.oles, ó con otras per
sanas de diferentes nacioncs, cl Juez Conservador aya de cono.ce~, 
y conozca solam ente de la causa· eu que fueredes civil, 6 cnmt
nalmente rcos convenidos, y no quando fueredcs aclores deman
dantes. 

Y porque los dcrechos de las sisas de los servicios de millones 
que se impusiereu cu el vacallao seco, y fresca I, sard i na arenque, 
y salmones, y olros gcneros de pescado, fresco, y salada, se mandó 
que se cobrasscn de los aue lo consumen; y los arrendadores de 
estos derechos, 'y los j uezes que conocen destas causas os hazc~l 
grandes agravios, y os obligan a que pagueis docienlos maravedJS 
de cada quintal de vacallao, y de los otros gencros al rcspelo que 
cstán concedidos; y en !legando los navios a los puerlos de Mala
ga, Cadiz:, y Sanlucar, os obligan a que declareis la cautidad ~e 
pescado que lraeis, hazicndoos cargo de lodo por maror, y obh
gandoos a la paga, como por maravcdises de mi aver, r a los qua
tro meses os opremian a la salisfacion de lo que monta. lo qual 
es injus~o, porque los que compran estas generos, y los cons~r~cn 
s~n cleng?s, frayles , monjas , r olras personas que tieneu pnv•lc
gJOs, y al.ntos, alcaides mayores, veinle y quatros, y jurados, por 
cuya cansa los arrendadores dcstos dercchos, no quicren cobrar
los d.e ellos, y los cobrao de vosolros por enlero, si n considerar la 
canltdad que os hnrtan, lo que se pndrc, r gastais en vueslro sus
tento ; dcmás de que sobre querer lo cobrar vosotros de las tales 
personas, os rnaltrat;m , y no lo pagan; quiero, y mando , que esL 
derecho se cobre de los compradores, y consumidores, y los arren
dadores pongan persona por su cuenta que lo cobre, como se baze 
en la reula <lel Alcavala, y lmoxarifazgo , con lant~ que aya 1s de 
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ser obli<>ad . , . . 
gist . "' os , como yo os obr1go a que aya1s de reg1strar y re-
Obl/e1~. todos los dichos generos de pescado referido, como 'teneis 
Pu Jacwn, conforme a los despachos generalcs, sin que desto se e•/ exceder en manera alguna. 
sigu porque de las visitas que os hazen los, arrendadores se os 
de ~:n grandes molestias, quiero, y mando, que en las·Ciudades 
<>io d alaga, Sanlucar, y Cadiz, se os guarLie, y cumpla el privile-
5a e no poder visitarsc las mercaderias, estando en vuestras ca
Pr~ ,9ue es en la forma que está dispueslo, y mandado por dicha 
dió '

1
s1011 de 19 de 1\-Iarço deste aõo, y es lo mismo que se conce

do a los qu~ residen cn la Ciudad de Sevilla; y assimismo man
en '1Jue la dtcha visita no la pueda hazer ningun arrendador, pues 
y cu adua~a ?exais pagados todos los derechos; y esto se os guarde 

Vpla tnvwlablemente. , 
nos d .Porque a todos los naYios que vienen a los dichos mis Rey
trav e los de Inglaterra, Irlanda, y Escocia, los ministros dei con
en 1 ando, Y del Almoxarifazgo sobre el visitarlos, assi como entran 
de r~ puert?s hazen grandes vejaciones, y molestias a los maestres 
ten~ os, Y c1erran a los dichos navios las escotillas, y paiíoles, de
a co e~do el hazer la visita ocho y quinze dias, poniendo guardas 
re ~ a de los maestres, las quales quiercn que las sustenten, y 
trag: en con da divas; mando á, los dichos ministros, assi dei con
deU ando, como del Almoxarifazgo, y a cada uno, y a qualesquier 
visi~s, q_uc dentro de tercero dia ayan de hazer, y hagan la dicha 
Pus· a, 5111 ponerles guardas, ni llevar derechos por esto; y si las 
Pue~eren, sea á costa dei Almoxarifazgo mayor, y almirantazgo, 
chos Vosotros no debeis cosa alguna: y quando VÁnieren a los di
con puerto_s de Malaga, Cadiz, y Sanlucar, qualesquier navios 
d.es mantemmientos, ó mercaderias, al tiempo de la visita, y de la 
qu c~rga~ ni en otro alguno en la forma referida, mando tambien, 
otr~ ~s Juezes, y ministros del contravando, y almirantazgo, ni 
de 1 a guno no puedan poner, ni pongan en ellos guardas á costa 
los os lllaestres, ó dueiíos, ni sobre esto se os hagan molestias a 
lo un?s, ui a los otros, que es en conformidad de lo dispuesto en 
el capttulo quarto de la institucion dei dicho almirant.azgo, por 
tisfu~I se haze consignacion en efeetos tocantes a él, para la sa-

pa ac,on de las guardas y ministros suyos; y en el oetavo de las 
zcs en ' R lt · torio . que se manda, que los vassallos de un ey, en e ern-

na . dei otro sean tratados como los mismos naturales, cn cuyos 
Vtos n · du - · unca se han puesto guardas a costa de los maestres, m 
enos de ellos. 

Pl y porque tambien los ministros del contravando en los dichos 
li~~rtos, luego que los navios dán fondo, piden ~ los maestres los 

r . 05 de sobordo y si en ellos no se ballan escntas las mercade-ras q • te _ue os vienen consignadas, os bazen causa por ello, aunque 

t n~bals los eonocimientos que los maestres han dado de averlas 
CCt 'd 

c·,. 1 o, para entregarias segun su consignacion, en lo qual re-
1\ ls no t · · · · t d · t n ono agrav10, porque el meJor Jnstrumen o que po e1s e-
er son los eonocimientes de los maestres, porque por ellos los 
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aprcmiais por justicia a que os cnlreguen las mer~aderia ;. y si 
los maestres por descuydo, ó por malícia no las escnven en dicbos 
libros de sobordo, no es justo que c execute la pena cn los dueõos 
de las mercaderias, sino en los maeslrcs, y navios; r c~ec~tandosc 
cn esta forma, los Iibros de sobordo sicmpre cstaran JUst.rlcados. 
Enquanto a csto cs mi \Olunlad, y declaro, que los maestros cum
phm con cxhivir los libros de sobordo á los LTCS dias de como ayan 
entrado en los dichos puerlos; y mando, que por esta causa, mo
trando los duciios de las merc.aderias lo conocimicntos, no se os 
pueda hazer, ni haga causa, ni rnolcslia alguna. . . 

Y porque assimismo los juezes de sacas, y olros m•n•s~ro · ~s 
hazen mucbas molestias, y vejaciones, si halhu en los na' tos dl
nero, y es fuerça que los maestrc tengan cantidad confor~c lns 
toneladas, para -.:omprar velas, cables, ancoras, y olros basttmct~
tos nccessario ; doy licencia, y pcrmi sion, para que a'•iendo pn
mero hecb.o registro, como se aco lumbra, ante el juez que conoc · 
de estas causas, cada na' i o pncda tcner trcs reales de a oc~o por 
cada tonelada, para cl dicho cfccto, y no para otro alguuo, 111 que 
se puccla bazer, ui baga causa ;dguna por ello. 

Y porque lambien lo fiele executores de la dicha Cind;1d de 
Sevilla os hazcn molestias, vejaciones, y causas, dizicndo, que es 
de ordenan~~a, que manifesteis la manleca, baq11cla, y otras mer
caderias, y mantcnimientos, y que declareis los precios á que \CO

rtei·, y '' qué pcrsouas, por lo qual ha dos aüos que no se lrae man
trca á la dicha Ciudad, y la ordcnaiH;a no dcbe hablar con ele -
lrangcro, que Lrae ~u~ rm:n:aclcrias, y maulunimicntos por allo mar, 
sino con los rcgatones, qne ván á con prarlas a los puerlos, y las 
lraen á la di c h;· Ciudad, para gana r eu cllas; declaro uo tcner obli
gacion á bazer las dicbas manifcstaciones, y declaracioncs, ui por 
cllo se os pueda obligar á hazerlas, ni bazerseos causas; y si las 
hizicren, mando se rcmilan al J ucz Conservador, para que t\1 las 
determine. 

Y porque muchas vezes, a\icndo arrendado casas em que ü
vir, y lener vuestra~ mcrcnderias, cstandolas vivicndo, per onas 
podet·osas que tienen privilegio, os las quitan antes de cumplirsc 
vu ~Lros arrendamienlos, por ser grandes, y averlas buscado donde 
está el commercio, y os obligan á mudar las mercaderias, las (1Ua
lcs se os maltratan, y hurtan; quiero, y mando, que durante ~I 
liempo de vucslro arrendamienlo, no se os pnedan quitar las dt
chas casas por ninguna persona, annquc sca JUez, y Lenga pri' ile
gio particular. 

Y para que todo ello sea cierto, y seguro, mando ai Regente, 
y Juezes de la mi Audiencia de Grados de la Citldad de Se,illa, Y 
Alcaides de la Quadta de ella, y al mi Assistente de la dicha Ciu
dad, y á su Lugar-Tcnienle en cl dicbo oficio, y a los demás Jue
zes, Y Justicias de clla, y de otras qualcsquier Ciudadcs, Villas, ~ 
lu~arcs de los mís Rcynos, y Scíiorios de la Corona d Caslill~, a 
qmen principal, 6 incidcntcmcule locare lodo lo aqui contcntdo, 
qu todas las causas que cstuvicren pcndienlcmenlcs. cu que vos-
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~·l~os fucredes reos, sicndo de las calidades en esta mi carta decla-

qa as, provcan, y dén ordcn se remitan Juego ai Juez Conscnador 
ue os tengo nombrado, en e] estado que estui'Íeren, aunguc se 

;rn empregado antes, ó dcspues de la dicba mi provision de 19 
. arço deste aiío, juntamente con las dichas proYision, y Cedulas, 

~111 embargo de a verse mandado por la dicha mi Audicncia de Gra
os dar traslado de ello ai dicho mi Fiscal, y sin poner en ello es

~~sa, replica, duda, ni dificultad alguna; a los quales mando, que 

1 se entrometan, ni puedan entrometer en cosa alguna, tocante 
a 0 contenido en las diehas provision y Cedulas, y en esta mi 
carta · ' d r· 

• Slll que las guarden, y cumplan, y hagan guar ar, cump u, 
Y executar en todo y por todo como en ellas se contiene, y á cada un ' ' de~· eu la parte q·ue le tocare, las baga Jlevar, y ]leve a pura, y 
. Jda execucion, con cfecto, de m<mera que todo ello se cumpla, 

5111 
que sea necessario oeurrir mas á mi sobre esto, no embargante 

qua]esguier leyes y pragmaticas de los ru is Reynos, y Seiíorios, 
;~denanças, estilo, uso, y costumbre, y todo lo dem;ís que aya, ó 
y eda a ver en c?ntrario, con lo qual para en quanLo a esto toca, 
doPar esta. Yez d1spenso, y lo abrogo, y derogo, caso, y anul?, y 
Pa: Por mngun Ya lor, y efecto, quedando en su fuerça, y YJgor 

a en lo demás adelantc · y desta mi carta han de tomar la ra-
2011 l o C '. · l H · d d l 5 ontadores que la tlenen de m1 Rca aZien a, y ec aro, 
que desta mcrced aveis paaado e] dcrccho de la media anata . Dada 
en Valencia, á 9 de Novie~bre, de 1.645. 

YO, EL REY. 
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PROCLA~IAÇÃO DAS PAZES ENTUE PORTUGAL li CASTELLA, 

DADA E1U LISBOA A :2 DE MAUÇO DE 1668. 

{MSti. DI> ll . ~UIZ ~AK'l'ANO IJE li~IA. ) 

Dom Afonso por graça de Deos Rey de Portugal e 
dos Algarves &.c. Faço saber a todos os naturaes e vassal
los destes meos Reynos e Senhorios, que entre mim, meos 
S!lCCessores, e meos Reynos, e o Muito Alto e Muito Pode
roso Príncipe Dom Carlos 2.0 Rey Catholico das Hespa
nhas, seos Successores, e seos Reynos á mediação do muy 
Alto e Serenissimo Príncipe Carlos 2.0 Rey da Gram-Bre
tanha meo bom irmão, se assentou e capitulou hum tra
tado de paz perpetua, feito e assignado nesta Cidade de Lis
boa no Convento de S.10 Eloy em os 13 dias do mez de 
Fevereiro deste presente armo po1 Dom Gaspar de Haro, 
Guzmào e Aragão, Marquez del Carpio, como Plenipoten
ciario deputado para o dito Tratado mn virtude de um po
der e procuração da muito Alta e Serenissima Rainha Dona 
Maria Anna de Austria, como Tutora e Curadora da Real 
pessoa do dito Príncipe D. Carlos, Rey Catholico, seo filho, 
e Governadora· de seos Reinos e Senhorios, e por D. Nuno 
Alvares Pereira Duque do Cadaval, D. Vasco Luiz da Gama, 
Marquez de Niza, D. João da Silva, l\'Iarquez de Gouvea, 
D. Antonio Luiz de Menezes, Marquez de Marialva, Hen
rique de Souza Tavares da Silva, Conde de Miranda, e Pedro 
Vieira da Silva, meo Secretario de Estado, meos Plenipo
tenciarios em virtude dos poderes e Commissão minha, e 
por Duarte Conde de Sandwich, Plenipotenciario do dito 
Rei da Gram-Bretanha, meo bom irmão, mediador e fia
dor da dita paz; e porque o dito Rei Catholico D. Car
los 2. o approvou, ratificou, confirmou, e assignou o dito 
Tratado em 23 do dito mez de Fevereiro proximo passado 
deste anno prezente, e mandou se publicasse na Villa de 
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l.\'Iarlr 'd · tenh 1 aos 1 O dws deste prezente mez de l\'Iarço, e Eu .o 
a . da tambem approvado, ratificado, confirmado, e asst
~a o, o mando publicar nesta Cidade de Lisboa no mesmo 

a de 10 do corrente, por Rei de Arrras Portugal, e fazer 
notorio c · · d d por esta arta, para que venha á nottcw e to os, 
~·se guarde e cumpra· inteiramente, c.essando deste dia em 
~ante todo o acto de hostilidade, e co.ntinuando entre os 
b~ssall o.s de huma e Óut~a Corô~ o trato e Co~_mercio e 
do a. amiZade.' que pelos ditos Artigos da paz est~ acco:da
A; E a copta desta dita Carta assignada p~lo dito ~e1 de 
L mas Portugal se publicará em todas as C1dades, Vtllas e 
~gares do Reino, e em particular nos Lugares das fron

~~ras, de que se enviarão certidões. Dada nesta Cidade de 
tsboa aos 2 do mez de Março. Luiz Teixeira de Carvalho 

~~ez . Anno do Nascimento de N. S. J. C. de 1668. Pedro 
Ieyra da Sylva o fiz escrever. 

O PRINCIPE. 
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BREVE DE DISPENSA PASSADO PELO LEGADO DO PAPA CLE 

O SENHOR Dml PEDRO COi\1 A RAINHA A SENHORA DONA 

A 16 llE J\IAU 

(SOUSA-I!IST. G&NBi\1.. DA CASA RE.II., PUOV. T. v, !.IV. 7, N,0 71, I'AG.Õ1.) 

Ludovicus Sanctre Marire in Port.icu Diaconus Cardi
nalis de Vendosme nuncupatus, ad Serenissimum D. D. Lu
dovicum l{rancire, & Navarrre Regem Christianissimum, & 
universum illius Regnum, illiusque Províncias, Dominia, 
Civitates, Oppida, Terras & Loca eidem Regi subjecta., di
ctoque Regno adjacentia, creteraque alia loca ad qure nos 
declarare contingerit, Sanctissimi Domini nostri Clementis 
divina Providentia P. P. noni & Sedis Apostolicre de latere 

' Legatus, d'ilectis nohis in Christo Officiali, seu Vicariis Ge
neralibus Ecclesim Ulyssiponensis ab illius Capitulo, (Sede 
Archiepiscopali vacante) Deputatis, & vestrum cuilibet in 
solidum, Salutem in Domino sempiternam. Oblata nobis pro 
parte Serenissimi Principis Domini Petri Infantis Portu
gallire & Regni Regentis Laici, & Serenissimre Principissre 
Marire Franciscre Elizabethre de Sabaudia petitionis series 
cootinebat, quod curo pro hono generali Regui Portugal
tire, & summopere desiderantihus universis illius Populis 
necessàrium sit, ut dicti Serenissimi Princeps & Principissa 
invicem matrimonialiter oopulentur, dubitant matrimonipm 
~ujusmodi contrahere posse absque dispensatione Aposto
hca, eo quod dieta Principissa cum Serenissimo & Poten
ti.ssi!Do Domino Alfonso Rege Portugallire, Fratre germano 
dlCtJ. Serenissimi Principis Petri, aliàs matrimonium con
~r~xJt~ & in facie Ecclesire solemnisavit, non tamen propter 
Ilhus 1mpotentiam consummavit, ita ut nullum & invalidum 
via _J_uris declaratum fuerit; ex quo matrimouio, & spon
sabJhhus prreccdentibus forsan supervenit impedimentum 



lrl.EN1'I; , 
.\I . l:X, PARA O CASAMENTO DO PRINCJPE REGENTE 

CoAillA FRANCISCA ISABEL DE SABOYA, DATADO DE PARIS 
• J>E 1668. 

ch Luiz, Cardeal Diacono Je Santa Maria in Porticu, 
S amado de Vendôme, Legado a latere do nosso Santíssimo 
.A.enbor .Cle';llente pela Providencia divina Papa IX, e da Sé 

ti.Po.stolJca Junto do Serenissimo Senhor Luiz, Rei Chris
an · p 1~SJmo de França e Navarra, e de todo o seu Reino e 

je:~vlncias, Dominios, Cidades, Villas, Terras e Jogares su
rn~j~s 

1 
ao mesmo Rei e ·adjacentes ao .dito Reino, e outros. 

em o~ ares, onde nós nos acbarm,os: aos nossos amados 
ho· Chrzsto Provisor ou Vígarios Geraes da Igreja de Lis
e a pelo Cabido da mesma, Sede Arehiepiscopalí vacante, 
nh a cada UJ? de vós in solidum, Salvação eterna no Se
re ~r .. A petição que nos foi apresentada por parte do Se
d nRsl~o Príncipe D. Pedro, Infante de Portugal e Regente 
I 0 h emo, e da Serenissima Princeza .D. Maria Francisca 
sa el de Sahoya, continha, que sendo necessario para bem 

roeJal do Reino de Portugal e satisfação do grande desejo de 
p . os os seus Povos, que os ditos Serenissimos Príncipe e 
var~nceza se u.nissem mutuamen~e em matri!Do~io, duvi_da-

q se ? podzam celebrar sem d1spensa Apostolzca, por Isso 
ueadt p· , · · 

S . J a rmceza contrahíra outr ora matnmomo com o 
eren · R · d p ISstmo e Muito Poderoso Senhor D. Affonso, et e 

0 
ortugal, Irmão do dito Serenissimo Principe D. Pedro, e 

ré solemnisltra á face da Igreja; não se consumma~do po
ra:l:; por cau~a . da sua impotencia, .de .s~rte que fot decla
d' · nullo e 1nvalido por senteuça JUdJCwl; e como talvez 
i aqu~lle matrimonio e dos precedentes -esponsaes resultasse 
lllpedzmento de justiça de publica honestidade, por isso os 
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tr.Gs publicre honestati ~ justitire: quare iidem nobis humiliter 
.1\larco 1. r . . o o 

tt>" supp tcare lecerunt, quatenus ms m prremtssts opportunê 
providere henignê dignaremur. Nos igitur, sufficienti ad in
frascripta per Literas dictre Sedis (ad quarum insertionem 
nou tenemur) facultate muniti, quique ex commisso Apos
tolicre Legationis oofficio, omnibus ad nos undecunque con
ilueutibus, ubicunque domicilium habeant, & undequaque 
originem trahant, opportune consulere possumus: Volentes 
erga illos prresertim Regire stirpis nobilitate illustres, ~ra
tiosum & benignum exhibere, ipsos & eorum quei).'lh~e~, 
à quibusvis excommunicatiouis, suspensionis & interd~ctt , 
alliisque ecclesiasticis Sententiis, Censuris & prenis, à JUre 
vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si qui.bus 
quomodolibet innodati existunt, ad effectum prresentmm 
dumtaxat consequendum, harum serie absolventes & abso-
1utos fore censentes, ac certam de prremissis notitiam ?o~ 
babentes, hujusmodi supplicationibus inclinati; discret~om 
ture, de qua in bis specialem in Domino fiduciam obtme
mus, Apostolica authoritate, qua fungimur in hac parte, 
per prresentes committimus, & mandamus, quatenus depo
sita per te omni spe c.ujuscumque muneris aut prremii etiam 
sponte oblati, à quo te omnino abstinere debere monemus, 
de prmmissis diligenter informes, & si per ioformationem 
eandem repereris quOd preces veritate nitantur, super quo 
conscient-iam tuam oneramus cum eisdem, dummodo llla 
propter hoc rapta non fuerit: quod impedimento publicre 
h?n~st~ti & Justitire hujusmodi, & Apostolicis ~c o in Pro
vJOcJahbus & Synodalibus Conciliis editis specmhbus vel 
generalibus Constitutionibus & Ordinationibus, creterisque 
contrariis nequaquam obstantibus, matrimonium inter se 
publice, servata forma Concilii Tridentini, contrabere illud
que, in facie Ecclesire solemnisare, ac in eo postmodum re
manere libere & licite valeant, dieta authoritate dispenses, 
prolem suscipiendam exinde legitimam nunciandoo yol~
mus autem quod si tu, spreta monitione hujusmodi ahqUtd 
prremii, vel muneris, occasione prmmissorum exige~e, ~ul 
o~latum reciper~, temere pn:esumpseris, excom~u~ll?attO
ms latro Sententtre prenam incurras, à qua nonm~t a Ro
~a~o Pontífice, vel à nobis, aut alio à Sede prredtcta spe
Clllltl'er facultatem habente, absolutionis beneficium vRleas 
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mesmos nos mandavam humildemente supplicar, que hou
;bessemos de prover com benignidade ao exposto pelo me

or modo possível. Nós portanto, munidos de sufficiente 
~aculda~e para o que abaixo se contém, por Letras da dita 

é (que não somos obrigados a inserir aqui ), podendo se
gun~o o cargo da Legação Apostolica, que nos foi com
mettido, favorecer do melhor modo a todos, que de qual
IJ?er parte a nós recorrerem, onde quer que residam e 
donde quer que sejam oriundos : Querendo manifestar a 
nossa graça e benignidade especialmente aos que são illus
~~es por nobreza de estirpe Regia, absolvemos pelo teor 
es~s letras, e damos por absolvidos, sómeote para se con

~~UJr o effeito das presentes, aos sobreditos Principe e 
rmceza, e a cada um d'elles de quaesquer sentenças de 

exconununhão, suspensão e interdicto, e de outras censuras 
e penas ecclesiasticas impostas à ju1·e vel ab homine, se de 
~l~um modo estão sujeitos a ellas; mas não tendo nós no
ticia certa do referido, inclinados comtudo a estas suppli
cas, pela auctoridade Apostolica, de que gosâmos n'esta 
parte entregâmos ao vosso discernimento, sobre o qual em 
cousas taes depositâmos especial confiança em Deus, e vos 
mandâmos pelas presentes. que pondo de parte toda a es
perança de qualquer donativo ou premio, ainda offerecido 
espontaneamente, de que \'OS admocstâil)OS que VOS deveis 
absolutamente abster, vos informeis cuidadosamente do 
que se expoz; e e em virtude da mesma informação en
trardes no conhecimento que as supplicas se fundam na 
v~rdade, sobre o que encarregAmos a vossa cooscienci.a pela 
dita auctoridade os dispensareis, comtanto que a Prwceza 
nilo !enha sido raptada para este fim, para que possam em 
Puhhco e observada a fórma do Concilio Tridentioo, con
trabir matrimonio e solemnisa-lo á face da Igreja, e per
manecer n' eiJe livre e licitamente, declarando legitima a 
pro~e que proceder d' este matrimonio; não obstan..te o i~
pe~Imento á justiça de publica hone~tidade, ne~ ~~ Constt
t~1C~es e Ordenações Apostolicas feitas nos ConCJhos Pro
VJncJaes e Synodaes, quer especiaes, q?er geraes, ou a ou
tras quaesquer disposições em contrano. Quere~os porém 
que, desprezando vós esta admoestação, presummdo teme
rariamente exig-ir algum premio ou donativo por occ11sião 
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1668 obtinere. Datum Parisiis anuo [ncarnationis Dominicre 
i\fr6ço MncLxvm. xvn. Kalendas Aprilis Pontificatus ejusdem San

ctissirni Dornini nostri P. P. anno primo. 

Ludovicus Cardinalis de Vendosme Legatus. 

C. de Lione Protonotarius 
Apostolicus Dattarius. 
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do sob~·edito, ou mesmo receber alguma cousa, sendo-vos 
offe~ectda, incorraes em pena de excommunhão laue Ser1r 
t~ntu~, da qual não podereis ser absolvido, senão pelo Pon
tífice Romano, por nós, ou por outrem, que tenha facul
dade em especial da dita Sé. Dado em Paris aos 16 de 
A~arço do anoo da Incarnação 1668, primeiro anno do Pon
tificado do nosso Santíssimo Senhor Papa. 

Luiz Cardeal de Vendóme 
Legado. 

l'Jlll . I 

C. de Lioüe, Protonotorio 
Dataria Apostolico. 

lo) " _, 
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'fRATADO DE CASAliiENTO DO l'HTNClPE UEGENTE O SENHOR 

lSt\.DEL DE SA.DOYA, CELEBRADO El\1: 

(50 1(SA 1 111 T . IJE~c,\L. D.l C:hSA llEhl . , 1'1\0V. '1'. V, I.IV. 7, N. 0 70, l'.IG. ti3.) 

Capitulation et conlract de Mariage, entre !e Scren_is
sime Dom Pedro Prince de Portugal, et la Serenis ime Pnn
cesse Marie Frnnçoisc Elisnhcth de Savo)'e, Dnchessc d 
Nemours el d'Aumale; conclu par lc Marquisdc Nizu, Com~e 
de Vidigueira, Amiral eles Indes, Consciller d'Etat, et Dl
tecteur <lcs Finances, et Dom Rodriguc de Menezes Gentil
homme de la Chambre de Son Altessc, et son Grand Ecuier: 
cl par le Duc de Cadaval, Marquis de Ferreira, Comlc de 
Tcntugal, Conseillcr d'Etat, et lc Marquis de Mariah'a, 
Comte de Cantagnedc, aussi Conscillcr d'Etat ct Direcleur 
des Finances, comme Procureurs de la dite Serenissimc 
Princesse. Saos datle, (1) mais les Pouvoirs sout du 27 
Mars, 1668. 

Prem1erement. En consideration de l'utilité qu'on es
pere qu' eu reviendra à la Chrêtienté et du repos et bien 
commun de ce Royaume, on a trouvé à propos des deu · 
côtés de marier !e Serenissime Prince de Portugal Dom Pe
dro, avec la Serenissime Princesse Marie l1'rançoise Elisa
beth de Savoie. Et pour effectuer ct celebrer ce l\fariage, 
par paroles de present dans la forme prescrite par l'Eglise 
Romaine et par le S. Concile de Trente, les Procureurs 
nommés ci dessus ont arresté respectivement, que chacun 
des dits Princes nommera son Procurem· speeial, auquel il 
donnera tous les Pouvoirs necessaires pour stipuler cn son 
nom, jusques à la conclusion du }Jresent contract. 

( 1) A data <la assir;no.lm:t dcsle Trulado é, quanto a nós, a de ~7 tle 
1\'larço de J 66R. 



DOJI PEDRO, CO:;u A RAlNDA.à SE~HOIL\ DOX,\ ilU.RU FRANCISCA 

LISDO.\ A 2i DE 1\lAUÇO DE 1668. 

(l!SS. DA CAS.\ DOS SRS. l!ARQUE7.E5 DE J'P.1iAI. ' 'A, i\EGOCIAÇÕES POI.I TICAS , T. I ) 

Capitulação e Contracto de Cazamento cnlre o Sere
ni~simo Dom Pedl'"o Priocipe de Pmtugal e a Serenisssima 
Prmceza Maria Francisca Izabel de Saboya, Duqueza de 
Nemours e Aumale, ajustado pelo l\larquez de Niza, Conde 
da Vidigueira, Almirante da Inclia, do Conselbp de Estado, 
e Vedor .da Fazenda, e Dom Rodrigo de Menezes, Gentil
homem da Camera de Sua Alteza, e Seu Estribeiro mor, 
e pello Duque do Cadaual,- Marquez de Ferreira, Conde de 
Tentugal, do Conselho de Estado, c o Marquez de l.Uarial
ua, Conde de Cantaohede, do Conselho de Estado, e Ve
dor da Fazenda, como Procuradores da dita Sereoissima 
Princeza. 

. Primeiramente se acordou que em considerarão da Vti
lrdade, qQe se espera resultará á Christandade, e aquieta
ção e hem commurn destes Reyoos, se achou conueniente 
por ambas as partes cazar o Sereoissimo Principe de Por
t~gal Dom Pedro, com a Serenissima Princeza .1\Iaria Fra.n
ctsca Izabel de SabOJa, e para se cffeituar, e celebrar o 
matrimonio por palavras de prezeote, na forma qu~ _ma~~a 
a Sa_nta Madre Igreja Romana, e o sagrado Co~ciho 1 n 
dentmo ajustarão os ditos Procuradores respectw~mente, 
que cada hum dos ditos Principes nomeará seu especJal pro
curador a quem para se receber em seu nome da_rã todos 
os poderes necessarios tanto que se firmar esta cap1tulação. 

1668 
i\farco 

~~ -· ~I 



11ili8 
1\lm:co 

21" 

~-20 1\EGENCIA DO PIUNClPE O SENHOR D. PEDRO. 

u. Et lc Scrcni simc Princc Dom Pedro se con titu<l 
c~1 Doi avec la prochainc csperance (si Dicu !ui donnc In 
''lc) de la succession legitime de cc U.oyaume de Portugal, 
ct avec lous les Etals et Revenus que son PcTe lres Uaut 
et tre puissant Prince Je Roi Dom .Jean IV ele gloricusc 
mcmoirc, !ui a laissés par son deces, Jcs qucl se ticnncnt 
pour duemcnt elcclarés cí énoncés elans cet article. 

11 r. Que la dite Screnis imc Princcsse se constitue en 
Doi un milli n de croizadc ou Ducals, 1\Jonnoic courantc 
rle ce Ro aumc, afm qu le Serenissime Princc Dom Pe
d~·o, aprés hl con5ttmmation du Mariagc, ait cL gagne la 
rltte Dot, et en disposc à sa ,-olont(•. 

IV. Et parce que, quand la Scrcnissimc Prince e ,- i~l 
de France, clle apporta avcc s i une sommc qui e monl?•t 
à la valettr d' un million, la q ucllc a esté effcctivemcnt rcmJSC 
entre lcs mains des Ministres de cc Ropumc, cl que pa_r 
consequcnt cc Royaume lui doit, on csl convenu que lc dlL 
Screnissimc Prince, parmi les nutres bien du dit Royau
me, qui est obligé à la re titution de la dite somme, se 
contente de la même Dot., comme s'11 l'avoit reçi\e !ui mêmc 
ct íicnt la Serenissimc Princcs c pour bicn et dut!menL dé
chargéc de la paicr une autre fois, ele même que i ellc la 
lui paioit récllement et acluellcmcnt à cette heurc. 

v. Et le Serenissimc Prince Dom Pedro, pour moutrcr 
cn quelque maniere la grande estime qu'il fait de la. per
sonne et du merilc de la Serenissime Princessc sa lulurc 
Epouse, lu i donnc · cn Dol tous le Elat , Yilles, ll evcnus, 
J urisdictions, Patronnagcs, ct tous lcs autrcs Biens, q_ue 
posscdoit en son vivant la SCTcnissime Reine Dona L1.11sa 
a Mere, et que les Reines de Portugal onl loujour e~s 

pour appanage; afin qu'elle en ait la jou'issancc et l'adm~
nistration avec Loutes lcs franchises, Privilcges, Prérogat•-

' u d' ve~ ct Emolumcns, que les dites R ines ont accoulumé a-
votr. 

vr. Pour les mêmes raisons le Sereoissime Princc Do'!l 
Pedro, considerant que le vingl millc Croisadcs qu'on aYOl t 
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Il. E o Serenissimo Príncipe Dom Pedro se dota para 
e?te cazamento, com a esperança certa (dando-lhe Deos a 
Ytda) da legitima successão destes Re 'nos de Portucra] e 

o ' com ~odos os Estados e rendas, que seu Pay, o l\Iuito Alto 
e M?1to Poderozo Príncipe ElRey Dom João o quarto de 
glo~10za memoria, lhe deixou por seu fallecimento, que neste 
Art1go se hão por declarados e expresso . 

nr. E a dita Serenissima Princeza se dota com hum 
milhão de cruzados da moeda corrente deste Reyno para 
que o ~erenissimo Príncipe Dom Pedro, elfeituado que seja 
0 matnmonio haja, e logre o clito dote, e delle disponha a 
seu arbítrio. 

IV . E porquanto, quando a Serenissima Princeza Yeio 
de França trouxe consigo e tiuba remetido somas que im.,. 
por~auão aquella contia de hum milhão que se entregou ef
fecbvamcnte aos ministro3 deste Reyno, e o mesmo Reyno 
l~e está deuendo, se acordou que o dito Serenissimo Prin

dlpe, nos bens do mesmo Reyno, a quem toca a restituição 
aq:uella soma ba por recebido o mesmo dote e por des

ohngada de o.utra entrega delle a Sereuissima Princeza 
como se real, e actuaJmente agora lhe fosse ·entregue. 

v. E para o Serenissimo Príncipe Dom Pedro mosL~ar 
em algum modo a grande estimação que [as da pessoa e vir
tudes da Sercnissima Princeza, sua futura Espoza, lhe dota 
todos aquclles Estados, villas, rendimentos, jurisdições, Pa
dro~dos e to.dos os mais bens de que esteue de posse a Se
relllssima Raynha· Dona Luiza Sua 1\Iay que Deos tem, e 
de que costuma\·ão sempre ser Senhoras a~ l_laynbas de Por-

. tugal, para que os haja e logre e admJmstre com to_das 
aquellas liberdades 11 riuilegios, e vtilidades co.m. que as dttas 
Raynhas os costumauão auer, lograr, e adm1mstrar . 

. YI. Pellas mesmas razões considerando o Serenissimo 
Pnncipe Dom Pedro, que nlto crão bastantes á dita Sere-
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Hi6S assignécs par an à la dite Serenissime Princcsse pour I' en-
1\larco · l d 

27• tretwn c e sa Maison, et qu' on I ui assigne e nouveau par 
ce prescut coliltract, sçavoir quinze millc croísades sur lcs 
Uevenus du Bois du Bresil, et cinq mil lc sur les r.entes de 
la J!Iaison de Bragance, ne sont pas suffisans, les dlts Mar
quis de Niza et Dom Rodrigue de Menezes pro~cttent,. au 
nom du même Prince leur committant, '~ingt mtlle .crOisa
dcs par no, qui seront prises sur les Douanes, afin que. la 
dite Sercnissime Princcsse joulsse de ccs quarante m1lle 
croisacles durant sa vie, ainsi que de tous les revenus .affe
ctés anx Rei.nes de Portugal, qui lui apparticnnent dep en 
Yertu de ce contract. 

VII. On a déclaré qu'nu cas que la dite Screnissime 
Princesse survive !e Serenissime Prince, ou que pour quel
que autre cause lfl Mariage ' 'ienne à cstre dissous, aprés 
nvoir esté consommé qu'il y ail, ou qu' il n'y ait point d'En
f~tns, il scra au choix de la dite Serenissime Princesse de 
demeurer dans le Roíaume, ou cl'en sortir; et que tant 
qu'elle )' voudra clemeurer elle conservera tous les Etats et 
Uevenus qui lui ont esté accorô.és par les Articles precc
dells, sans aucune diminution, et Leis qu'elle Jes aura te
nus, et qu'elle avoit droit de les lenir pendant la vie du 
dit Serenissime Prince. 

vm. Mais au cas q:u' elle veu ille ge retirer en F rance, 
ou en quelque autre lieu bors de ce Roiaume, on !ui don
nera pnr tout ou elle fera sa resicleoce, cinquante mille croi
SULles par an, tant qu' elle vivra, duns la q:uellc somme se
ront cmmprises les quarante mille croisades qni !ui sont as
signées par ce contract, et (lix mille nutres qu' on I ui assi
gnera sur les droits de la Doüanne: Et au cas qu'elle n'ait 
poiut d'Enfans, on !ui restituera sa Dot, avec la q:uelle il 
luy sera permis d'emporter tous les Joyaux, Bijoux, or, 
argent, et tous nutres meubles, qui se trouveront alors en
tre ses mains, excepté ceux qui appartiennent à cette ~ou
ro.nne. Et de plus les Procureurs du dit Serenissime Pnn~e 
lu1 promettent, au nom de Son Allesse soixante mille crOJ
sarles un.e fois paiées, pour tcnir Jicu d' Arres. Et si elle se 
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nis~ima _Princeza para seu estado, os vinte mil cruzados que 
s~ he tmhão consignado cada anno, e de oouo se lhe con
Signão e dotão por esta capitulação quinze mil no ,rendi
~e~o do pao Brazil, e sinco mil nos rendimentos da Caza 
R.e d ~agança, promettem os ditos Marquez de Niza e Dom 
t? ~Igo de 1\ienezes em nome do mesmo Príncipe seu eon

~ Ituinte ma,·s outros yinte mil Cruzados de renda em cada 
Jurn aooo, os quaes se lhe constituirão nos rendimentos 
ts portos secos para que a Serenissima Princeza logre to
c_os estes quarenta mil cruzados em dias de sua vida, e as
Sim c da maneira que por yÍrtude deste contracto lhe ficão 
per~nceodo ttlem do que rendem os estados da Rayuha que 
]a e ficão dotados. 

Pr· YJI. Declaro use, ~ue em cazo. q~c a di~a ~crenissima 
Inccza vença em d1as ao SeremssiiDO Pnnc1pe, ou por 

qualquer outra cauza se separe o matrimonio despois ôe 
c~n~t~mado, quer haja filhos, quer os não haja, ficará na 
e elçao da dita Serenissima Princeza, ou ficar neste ReJ
~-o, ou h i r para fora delle, e em quanto nclle quizer assis-
Ir conseruará todos os Estados, e Rendas que· pcllos Arti
~0~ precedentes lhe estão dotados sem diminuit;ão alguma, 
S SS!rn. como as auia tido, e lhe pertencia tellos, em vida à o 
erernssimo Princi pe . 

. VIII. 1\las no cazo de se querer retirar a França ou para 
qualquer outra parte fora destes Reynos: se lhe darão aonde 
quer que assistir sincoenta mil Crusados em cada hum aono 
ern · ·1 quanto Ymer; os quaes hão de constar dos quarenta mt, 
que _aqui lhe ficão dotados, e de mais dez mil que se lhe 
~onsignarão nos direitos dos portos secos, e no cazo de não 
er filhos se lhe restituirá o dote e poderá levar consigo 

as · ' · u Joyas, ouro, e prata, Alfayas, e quaesquer outros moue1s 
q e naquelle temr1o tiuer e não forem }Jertenccntes á Co-
roa d ' · di p este Reyno. Alem disso lhe promettem mais os tos 

rocuradores do Serenissimo Principe em nome de Sua Al
~za, sessenta mil Cruzados por lliia só -vez em lugar ~e 

rras, e neste cazo de se retirar do Reyno não hauerã maiS 
cou a alguma, nem nos Estados, c rendas da Raynha nem 
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retire de cc Roiaume elle n'aura rico ni sur les Etats et 
revenus eles Reines, ni' sur les quarante mille croisad~s dont 
S~n Altesse la dote, parce qu'en écbange on com1ent de 
lut donner les dites cinquante mille croisades t?us les ans: et 
lcs soixante mille autres paiables une seule fOls, sans qu ou 
puisse dire de part ni d'autre, que celte rec?mpens~ est 
plus ·ou moins que le tiers de Ia Dot, à quot se dolVent 
monter les Arres; attcndu que de part et d' autre ,on re
nonce à cette allegation, et que l' on se contente de 1 obser
va tio o et de. l'accomplissement du contcnu de ce coutract. 

. IX. Mais s'il arrive qu'il y ait eles Enfans d~ ce l\la
nage, ct que la Serenissime Princcsse veüille sortir de. ce 
Roia um e; eu cc cas elle ne pourra emporter que le tters 
de sa Dot, parce que les deux aulres parts appartiennent 
de droit et doivent venir à ses Enfans. 

x. Et eo cas que la dite Serenissime Princesse vienne 
à mourir avant ' Son Altesse, sans Iaisscr d'Enfans, sa Dot 
retournera à ses Heri tiers, et de plus elle pourra di~poser 
par teslamcot, non seulement de tons ses Joyaux, BIJOU~, 
et .Meublcs qu'elle aura pour lors, de mêmc qu'clle aurmt 
pu lcs emporter en se retirant de Portugal; mais cncorc 
de tons lcs autrcs Biens qu'elle aura acquis, soit par Do
nation, par succcssion, ou par tout autrc 'I.Hre que ce puisse 
être, parce que n'aiant point cl'Enfans, tous ses Bicos pour
ront nller à ses Ileriticrs, à moins qu'elle n'cn ordonne.au
trement: au lieu que si el\c laisse eles Enfans, ces B.1ens 
.]eur appartiendront, et à leurs successeurs, excepté le tle~s, 
dont elle pourra disposer ou testei-. Et par ce moien les d1ts 
Serenissimes Princes, et au nom de chacun d'eux, leur~ 
Procureurs demeurent d'accorcl et contens toucbant ce qut 
peut appartenir par la mort de l'uo ou de l'autre au sur
vivant, sans qu' on puisse demander ni pretendre autre chose 
de parl ni d'autre. 

Les Pouvoirs, en vertu desquels le present Contract s' est 
f'ait, sont de la teneur suivante. 

Dom Pedro Princc de Portugal, &c. jc fa is cl consli-
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nos quarenta mil Cruzados que Sua Alteza lhe dota; por
que em satisfação de tudo ficão uccedcndo os ditos sin
~oenta mil Cruzados cada anno e os essenta mil por hila 
'ez, sem que por h lia nem outra parte c pos a nunca di
~er que e ta sati fação he mai , ou meno , que a terça parte 
b 0 dote, que deuem importar as Arras por quanto por am-
a a parte e renuncia esta allegação, c o querem que 
e cumpra o que neste Contracto, e Capitulação se contem. 

~x. Porem uccedendo que hauendo filhos deste matri
lllonro queira a Sereni ima Princeza hir e deste Reyno, 
ne te cazo podera somente leuar a terça parte do eu dote, 
~or quanto as outras duas parte de direito pertencem e 
euem vir a ·eu filho . 

x .. E dandose cazo que a dita Sereni sima Princeza fal
leea pnmeiro que Sua Alteza, não tendo filhos e restituirá 
0 eu dote a seus herdeiros c a Serenis ima Princeza de 
zais do mesmo dote poderá testar de todas a suas joyas 
. faya , c moueis que tiuer, assi como as podia leuar con
to-o retirando e de Porttwal, e o mesmo se entenderá de 

q_uacsquer outro bens que tiuer adquirido por via de doa
ruo, ou succe ão, ou por quah1uer outro titulo; porque 
estes não tendo filho , ou não dispondo em outra forma 
poderão ficar a seus herdeiros. E tendo filho lhes ficarão a 
elles e a seu succc sores, excepta a dita terça parte de que 
poderá dispôr ou te tar. E por e te modo e dão os ditos 
S~reni simos Principes, e em nome de cada hum delle os 
dJto. seus Procuradores, por sati feitos de tudo o que por 
falecimento de alaum pode pertencer ao que ficar \'iuo em 
~uc e po sa pedir mai cou a algua por amba a parte . 

E os poderes para se fa:::er esta Capitulaçir?, e Co11tracto 
são os que se seguem. 

Dom Pedro Príncipe de Porttwal &c. faço meu Pro-
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tue mcs Procureurs Dom \asco Luis de Gama, 1\'Iarquis de 
Niza, Comte de Vidigue)Ta, Amiral des Indes, Consei11er 
d'Etat et Directem des Finances, et Dom Rodrigne dente
nezes Genti lbomme de ma Chambre et mon Grand Ecuier : 
pour en mon· nom et pour moi trailer, conclure, et sign.er 
le Trnit(~ ou contract de Mariage, Dot et Arres, en la ~e~~
leure forme que faire se pourra, entre moi et la Seremssi
me Princcsse Marie Françoise Elisabcth de Savoye Du~~esse 
de Ncmours et d'Aumale, cn la maniere, forme, cond•tJOns, 
obligations ct ela uses qu' ils trouvcront à propos. Et pour 
cet effet je leur donne tout Pouvoir general cl special, Cl~ la 
meilleure forme et manicre que jc puis : et jc m' obhge 
d'agréer pour bon ferme, et valable Lout ce qu'ils fer?nt 
à . cet égard, sous l' obligation de mes biens, omme Sl l~ 
lout cut cslé fait et signé par moi même : En foi de qum 
j'ai passé la presente Procuration, signée par moi et sccl
lée du Secao de mes armes. Donné ;\ Lisbonnr !e 27 Mars 
1668. Eeritc par moi Pero Vieyra da Silnt. 

La Princesse Marie Franç.oisc Elisabcth de SaYoye Du
chcsse de N mours et d' Aumale, &c. je f ais et constitue mcs 
Procureurs Dom Nuno Alvares Pereira Duc de Cadaval, 
1\lurquis de Ferreira, Comte de Tenturral, et Dom AnLoine 
Louíz de l\lencze l\larquis de Marialva, Comte de Canta
gncdc : pour en mon nom conclure et signer le traité, ou 
contraet de l\1ariage Dot ct Arres, en \a meilleure forme 
qu'il se pourra, entre moi, et le Serenissime Prince Dom 
Pedro, Prinee de Porlugal, cn la manierc, forme, et aux 
condi.Lions, obligations, et clauses qu'il trouveront à pro
P?S· Et pour cet effect je leur donne pouvoir rrencral et spe
eial, et m'obligc à tcnir pour bon, ferme, et valable tout 
ce qui sera fa it par cux à cet érrard, sous l'obligation d~ 
tous mes Biens, et comllle s'il étoit fait et conclu par mo• 
même. En foi de quoy je lcur ai ordonné de passer la pre
sente Procuralion, signée de ma main, et scellée du seeau 
de mcs armes. A Lisbonne lc 27 Mars 1668. Ecrilc par 
~oi.Pero '! ieyra da Silva, p11r l'ordre cxpres d la Scre
msstm<' Pnnccssc Mnric. 
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~uradores a Dom Vasco Luiz da Gama, IHarquez de Niza, 
:E: on~e da Vidigueira, Almirante da India, do Con_selho de 
G sta~o e Vedor da Faz~nda, e a Dom Rod~ig~ de Menezes 
enttl~omem da minha Camera, e meu EstribeJro mor para 

por mnn e em meu nome capitularem, ajustarem, e assi
narem o Tratado ou Escritura do Cazamenlo, dote, e Ar
ras como melhor em direito possa ser, entre mim, e a Se
renissima Princeza Maria Francisca Izabel de Saboya, Du
queza de N emours e de A um ale, no modo, e forma, e com 
as condjções, obrigações e clausulas que lhes parecer, para 
0 

que lhes concedo todo o meu poder geral, e especial no 
~elhor modo, e forma que posso, e me obógo a bauer por 
t ~m, firme e valioso tudo o que nesta parte por elles for 
eJto ~oh obrigação de meus bens assi e da maneira que 

por rn1 fora feito, e assinado, em fee do que lhe mandei 
Passar a presente assinada e sellada com o sello de !\'linhas 
~rmas. J?a~a em Lisboa aos Yin~e e sete d~ ~arço de 1668. 

edro V1e1ra da Silua o escreUI.-0 Pnnc1pc. 

d A Princeza Maria Francisca Izabel de Saboya Duqueza 
De Nemours e de Aumale, &,c. faço meus Procuradores a 
F om fVuno Aluers Pereira Duque do Cadaual M"arquez de 
.r erre1ra, Conde de Tentugal, e a Dom Antonio Luiz de 
Menezes, Marquez de Marialua, Conde de Cantanhede para 
por my e em meu nome capitularem ajustarem e assina
tem o Tratado, ou Escritura d0 Cazamento dote, e Arras 
c.orno melhor em direito possa ser entre mim, e o Serenis
Slmo Dom Pedro Príncipe de Portugal, no modo, e forma 
e com as condições, obrigações e clausulas que lhes pare
cer~ para o que lhes concedo todo o meu poder geral, e es
pecial e me o])l·io-o a hauer por bom, firme e valioso tudo 
b que n~sta part~ p~r elles for feito sob obrig~ção de ~eus 
d ens. assr e da mane1ra que se por my fora feito, e assina-
a 0 •. em fee do que lhes mandei passar a presente por my 
L~SJnada e se!Jada com o sello de ]\'linhas armas. Dado em 

Jsboa aos 27 de 1\farço de 1668. Pedro Vieira da Silua 
0 escreui de mandado da Serenissima Princeza Maria. Dado 
na Cidade de Lisboa aos vinte e sete dias do Mez de Mar
ço, Manoel ele Siqueira Leitão a fcz-Anno do Nascimento 
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1668 Donné cn la 'illc de Li I onn lc 27 jour du mois d' 
111W0 1\Iars. Louis Te.·era de Carvalho l'u drc ·, . I' ann '• d In 

Nativilé d N. S. J. C. 1668. Et moi Pcro Vieira da ilnt 
jc l'ai fait ecrir ct souscrirc, par l'ordrc cl cons ulemcnl 
cl s dit Ser nissimcs Princ s. 

Le 1\Iarquiz de Nizn. 
Dom 1\odrin-ue d M ncze . 

L•· 1\larquis D~c. 
Lc llm·qui , d • :\larwh a. 

Dl~ Mandemrnt de lcurs Altessrs Saenissimes. 

Dom Pedro Princc de Porturral, ~ · c. jc jure ur lc 
Saints Evangiles de rece,•oir pom ma lerritime fcrom la Se
rcnissimc Princcsse :Mnric François l~li ubcth de SaYOF, 
Ducbcsse de N mours et d'Aumale, cn la forme prcscril 
par la Sainte Eglise Uomainc, 'l de nc recc,oir jamais d'au
tre Fcmme, lanl qu'e11 vin-n. ALisbonnc I 27 .Mars 1668. 
Pero Vieira da Silva a dre sé cct ccrit. 

LE PRINCE. 

Dado na Cidade de Lisboa ao 27 dias do mez de Março 
1\lano l ele Sequcira Lcytão a fel anno do nacimenlo de 
Nosso Senhor Jesus Chri to de 1668. E cu Pedro Vieira 
da Silva de con entimento, c mandado do Screnissimos 
Príncipes u fis escrever, c sobrescreri.=l\larqu s Almirun
te=D. Rodrigo de 1\lcnczes= Duqn =Ú )larqu s d 1\la
rialva. 
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de Nosso Senhor Jezu Christo de mil seiscentos sessenta e 
ou to. 

1 
E eu Pedro Vieira da Silua de consentimento e man

c a.do dos Serenissiroos Príncipes o fis escreuer e o sobes
creui. 

D Marqucz Almirante. 
om Rodrigo de Menezes. 

Duque. 
Marquez de Marialua. 
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UllEVE DO PAPA CLE;\IE!'>TE IX, QUE l'lH~ClPIA=I.I\'JülVCTI 
PUBLICA JIONESTIDA.l)E A EL-UEI O SE~HOR D011 PEDRO TI, 

1\IA lUA FRANCISCA lSABEt DE S;\JJOY A, SEiU Eí'IBARGO DO 

DO.l\l AFFONSO VJ, QUE l~Ol JUWADO NUUO. DADO E.l\1 

( 110 0111UINH QUI! SE llLAl!OA NO 1\E.IL AII C\111'0 11 .\ TORn E no TOJ!DO .) 

CJ,EME~S P. 11 • IX. 

D ilecti filii salutem, & Aposlolicam benedictionem. 
Injuncti Nohis Divinittls pastoralis officii rnlio exigit, ut 
omnium Christi fidelium, & prmscrtim sublimium }Jerso~ 
narum stalui, & q ieti quantum Nobis e ' alto conceditur, 
secundi.un mqui tatis, atquc prudentire legcs consulcre slu
dcnmus. Oblatm siquidem Nobis nupcr pro parte dilcctis
simi filií nobilís viri Pctri Principis Portugallim, & dilectis
simm in Christo filire nobilis mulieris Mnrire ElisnbcLhre à 
Sabaudia Principissm de Nemours petitionis scries contine
bat, quod dieta Maria Ellsabctha Principissa aliàs postqua~1 
matrimonium per verba de prmscnti curo Charissimo JJI 

Cbristo fi lio noslro Alphonso l)ortugallire, & Algarbiorurn 
Rege Illustri contraxerat, & cum illo scdecim vel circitcr 
mensium spatio in figura matrimonii vixernt, curo illius ad 
matrimonium hujusmocli carna1i copula consummandum 
impolcntium e perta cssel, eamque perpctun'm cxistimarc~, 
coacta t'uit ex conscientire impulsu super ejusmodi matr~
monii invaliditalc judicialltcr agerc coram dileclis filiis v~
cario Capitulari J~cc\esim Vlixhonensis .llius Sede Archt
er i ~co~ali vacante legitime deputato, ac Capitulo, & .c~no
mcts CJusdem Ecclesim Vlixbonensis ordinaria jurisdtctJOne 
P.roptcr vacutioncm Sedis bujusmodi fungentibus; Dcp~ia
ttsque per eosdcm Capiiulum & Canonicos una cum dtclo 
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CLE.\JE:\TE PAPA IX. 

ca -4mados filhos, 'aude, e .-\postolica benção. Pede o 
urgo do Officio Pastoral, que Deos nos tem dado, que por 

~Canto nos l1e concedido do Ceo, segundo as leys da jus
q~~·t e_ da prudencia, procuremos de prover no estado, e 
da le açao de todos os Fieis de Christo, e principalmente 
q-u! ~essoa~ altas. E porque o conteúdo de huma petição, 
6Jb o,s for dada ha pouco tempo por parte do muito amado 
atn °• Varão Nobre, Pedro Príncipe de Portugal, e da muito 
Sabada em ~bristo filha, Mulher Nobre, _Maria ~sahel de 
Pr· oya, Prmceza de Nemours, que a d1ta lUar1a Isabel 
lavlnceza, depois de haver contrahido o ca amento por pa
J\fiitas de presente com o muito caro em Cbristo filho nosso 
po onso Rey de Portuual, e dos AJuanes, e YÍver com ella 
e:r r es_pa.ço de deza eis mezes em fórma de casados, ha,.·endo 
triperu_nentado a impotencia dclle para consummar o Ma
irn .monto _com copula carnal, e barendo julgado, que a dita 
Su potenc~a era perpetua foi a dita Princeza necessitada de a c- . ' 
ca ° Clencia a intentar juizo sobre a invalidade do dito 
l~a~ento diante dos amados filhos o Vigario Capitular da 
qu _eJ~ de Li boa, deputado legitimamente naquella Sé Ar
llleJeplscopal vagante, e diante do Capitulo, e Conegos da 
ti nls~a S? de Lisboa, que por razão da dita Sé ser \'aua 

lao a J . d. . d J . d urts JC{'ão o r di na ria, e dwnte e outro u1zes e-
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Vicario Capitula ri nonnullis aliis J udicihus ad mel i orem ne
go ti i cognitionem, & maturiorcm causoo determinationcm, 
emanavit ab illis scntcnlia declnratoria nullltalis dicli ma
lrimonii ex Clipite impolentiro hujusmocli, quro cum !ecta 
& insinuata fuisset dirto Alphonso Regi, ipse voce scnp~o
que illi acquievit; Et ~ubindc ipsa l\Iaria Elisabeth~ Pru~
cipissa, & diclus Jlelrus Princeps memorati Alphonst R?cr~s 
frater germanus, postulantibus Hcgni comitiis, seu Orclllll
bus lunc in Civilale Vlixboncnsis con"rcgatis pro con~er
vanda quiele & lranquillitatc cjusclem Regni, consentJCn
tes & valentes matrimonium inter se contrahcre, cum du
hitassenl de primodicto malrimonio aliquod impedimentum 
publicre bonestatis Ju titire inter cos exortum fui se, re
cursum habucrunt ad dilectum filium nostrum Ludovicum 
S. R. E. Cardinalem de Vendosme nuncupalum tunc tem
poris noslrum & Sedis A postolicm ad Charissimnm in Chrislo 
filium nostrum Ludovicum Jirancorum Regem Christianis
simum de latcre Legatnm, qui cum litteras pctitm dispen
~ationis super impedimento publicm honestatis J u ti tire hu
.Jusmodi concessisset, di rcctus prrodieto Vicario CapitulnTi, 
ac Ofliciali Vlixbonen i, & eorum cuilibct in solidum, altcr 
eorum super codem impedimento publicre honesta tis J usti
tim dispensavit cum ipsis, Pctro Príncipe r Maria Elisa
betha Principissa, qui postca in facie Ecclesire malrimonium 
inter se juxta formam Concilii Tridcnlini bom1 fide c.ontra
xerunt, &. carnali copula consummarunt, cum spe de pro
ximo prolis edendre. Cum autem sicut eadem expositio sulJ
jungebat prmdicLi Petrus Princcps, ac l\Iaria Elisabctha 
Principissa uti obsequcntissimi, &. religiosissimi nostri & 
dictre Sedis :filii eorum conscicntim sccuritati, simulf[UC Rc
gni prredicti tranquillitati opportune in prromissis à Nobis 
provideri, & ut infra indulgeri, summopere desidercnt: Nos 
maturâ super his cum nonnullis Vencralibus fratribus nos
tris ejusdem S. R. E. Canlinalibus aliisque viris gravissi
mis eximia Sacrorum Canonum, &. Theologire periLià, ac 
sapientiâ, prudentiâ, & rerum u u conspicuis consnltatione 
adhihitâ, eosdem PetruQl Principem, ~ r 1\Iariam Elis.1be
tham Principissam Aposlolici favoris bcuignitate quanl~rm 
cum Domino possumus, prosequi volentes, & corum s•n
gular·es personas à quil~usvis cxcommunicalionis, suspen-
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put~dos pelo mesmo Capitulo, e Conegos juntamente com 
0 dtt~ Vigario Capitular, por melhor conhecimento do 
~egoc10, e por mais madura determinação da causa, sahio 
c e!les huma sentencia declaratoria da nullidade do dito Ma
trunonio' por causa da sobredita impotencia; a qual sen
tença sendo lida, e manifestada, ao dito Rey Affonso, foi 
por elle Rey em voz, e em escrito aceita. De mais que que
~~ndo, e cons~nti_ndo _a mesma 1\'~a rin Isabel, Princeza, e _o 
~~to ~edr~ Prmctpe, nmão do dtto Roy Alf~nso coutrabtr 
" atrtmonto entre si a rogo das Corles do Retno, que então 
cstavão juntas na Cidade de Lisboa, para procurar por 
este meyo a quietação, e tranquillidade do mesmo Reino; 
e ha_vendo duv.idado os ditos Príncipes, que querião cou
trahlr, _se do primeiro Matrimonio podia resultar entre elles 
a gum 1mpeilimento de publica honestidade, de justiça re
~orrcruo ao amado filho nosso Luiz de Vandosma Cardial 
a Santa Romana Igreja, que então era Legado à Latere 

nosso, e da Sé Apostoli ca ao muito charo em Christo filho 
~osso Luiz Rey Christianissimo de França: o qual Cardial 
lhegado. havendo concedido o Breve da dispensação, que se 
. e pedm sobre o impedimento da publica honestidade, de 
~stJça dirigido ao dito Vigario C?pitular,. e .ao Official de 
h sboa, e a cada hum delles in sol·tdurn, fo1 dtspensado por 
ti u~ delles. sobre o mesmo il?pedimento d~ p~blica hone~ 
p;.ade de JUstiça com o.s d1tos P~dro Prmc1pe, e Mana 

_tnceza; os quaes depOIS cr ntrnhtrão coro boa fé o Ma
~~ID~n.io entre si na face da igreja, e na fórma do Sagrado 

oncilw Trideutino e o consummarão com copula carnal 
co ' (c m proxima espera_n ça d~ _futura ~uccessão; ma~ P?rque 
M:~~o a mesma petição dtz1a) os dttos Ped.ro Pnnc1pe,_ e 
d Urta Isabel Princeza, como muito obseqmosos, e mmto 
mevotos filhos nossos, e da Sé Apostolica, desejão summa-

ente, que por nós se dê aluuma provisão em tudo, o que 
n~s fizerão expô r para a seg

0
uridade da cons~iencia · delles, 

e JUntamente pela trau•ruillidade do dito Remo: Nós ha-
·vend · '1 • d · 

\ 
o ,prtmeiro consultado com grande madureza tu o 1sto 

~om alguns dos veneraveis irmãos nossos Cardiais da mesma 
e ant~ Romana Igreja, e com outros Varoens gravíssimos, 
. em mentes na doutrina dos sagrados Canones, e Theolo-

gta, na sabeduria, e prudencia, e negocias muito versados, 
rn~. 1 . ~ 
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sionis, & inlerdicti, aliisque ccclesiciisSententiis, censuris, ~.:! " 
poonis à jure Yel ab homine quavi occasione vel causa la tis, si 
quibus quomodolibet innodat.<r e istunt, ad effectum prre en
tium dumtaxal consequcntes harum o;erie absolvenle & ab
solutas fore censente , Supplicationibus eornm nomtneNobis 
super hoc humiliter porrcctis inclinati, Ac d~ ves~ra er~a 
Nos, & Sedem eanclcm fide, doctrina, prudenlHl, & mtcgn
late plurimum in Domino confisi, certam tamen de vrrenar
rntis nolitiam non habenles, Discrctioni vestrre per prresen
les commit.timus, & mandamu , ut ros, aul i aliquis ves1rum 
legitime impeditus interesse nequiverit, saltem tres ex vobis 
conjunclim semper procedentes. de prremi sis diligenlem in
quisionem faciatis, & cxactam informationem capiatis, & i 
por huju~modi inquisitionem & informatiouem de eorundem 
prrenarnteorum veritale, ~.e ' prresertim quod matrimonium 
primodi tum inter prmfalnm Alphonsum Regem, & dictam 
Mariam ElisaLelham Principissam, ut. prrefet·lur, contr~
clum nunquam carnali fuerit copula con ummatum, vobts 
legitime constiterit, uper quibus omnibus, ~ ' singuli , ye
tram, & cujuslibet 'eslram, el cu,juslibet yestrôm con
scientiam graviter oneramus, matrimonium primodir1um ab 
eadem l\laria Elisabetha Principis a um dicto Alphonso 
Rege sicut prreferlur, contt·actum. & nullum poslca decln
ralum, nec carnali unquam copula consummatum, i for
san uh initio constilerit, & de pn-esenli constet, aul. consti
tisse, & constare, valiclnmque fuisse, & esse unquam appa
rere possit, illiusque Yinculum, etiam dis enliente memo
ralo Alphonso Rege, auclorilate uostra Apostolica quat~
nus opus sit, dissolvatis, perimatis, cassetis, &. abolcalts. 
Ac cum eisdem Petro Príncipe, & Maria Elisabetha Prin
cipissa super impedimento puhlicre honesta ti J u ti tire hu
jusmodi, itaut illo .croterisque prromissis, ac iude quomodo
libet & qualilercumque forsan resultanlibus & consurgen
t\bus impedimeutis, seu qure indc resultare, & app~rerc 
unquam posscnt, necnon Apostolicis, ac in universahbu~, 
provincialibusque & Synodalibu Conciliis editis g.en~rah
bus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinatwlllhu~, 
cmte1:isque contrariis quibuscumque nequaquam obslantt
hus m secl.111dodicto matrimonio inter eos, ut prrefertur, 
contract.o rcmanere libere, & licile possint & ya]canl, C<Hlem 
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: querendo por quanto ]Jodemos em Deos, favorecer bcni
z namente os ditos Pedro Príncipe, e Maria Isabel Prince
ta, absolvemos, e por absohridas julgamos em virtude des
eas letras ambas as pessoas dos ditos Príncipes de todas as 
.Exc~rn~u~hões, suspensões, interd]ctos, e de todas as mais 
hoc~ ~sJastrcas sentenças, censur.as, e pena à ju1·e vel ab 
fo tute, que em qualquer occasrão, ou por qualquer causa 
r ss)em encorridos (se em alguma maneira poderão encor
n er para que possão sómentc conseguir os etfeitos destas 
ossas letra . 

r E havendo nós por bem consentir ás petições, que em 
fiorne delles nos forão humildemente representadas, e con-

derm~das, e confiando em Deos da vossa fé, doutrina, pru-
ncJa e · t · S A tor • rn e1reza, para comnosco, com a mesma é pos-
Ica, e não tendo Nós noticia certa de tudo o acima dito, 

~d em nome dos mesmos Príncipes nos foi representado: 
pr enatnos, e mandamos á vossa discrip{'.ão, em virtude das 
de esentes letras, que vós todos juntos, ou ao menos tres 
as/ó.s, se algum fôr legitimamente impedido, e não possa 
in 

18!1 ~· _torneis do que se me tem representado deligente 
e (~JrJçao, e exacta informação; e se pela dita inquirição, 
re n ormação vos constar da verdade do mesmo, que se nos 
rnresentou, e particulaJ·mente, que o dlto primeiro casa
ce nto entre o dito Affonso Rey, e a dita Maria Isabel Prin
co za, como se diz contrahido, nunca foi consummado com 
co~~~~ c~rnal, sobre o que encarregamos gr~vemente a 
A crencw de cada hum de vós, com authondade nossa 
ropost~lica; em quanto for necessario, rasgueis, dlssoluvais, 
.1\elllpaJs, ~ ann ulleis, ainda contra a vontade do dito Aff~nso 
co y, 0 VJ?culo do primeiro dito l\'Iatrimonio, contrah1do, 
Amo se d1z, entre a dita JVlaria Isabel Princeza, e o mesmo 
nu onso Rey, depois declarado nullo, nem consummado 
no nc:. co~. copula carnal, e tambem em caso, que constou 

Po P lnctp10, e de presente consta, ou ein algum tempo 
ssa pa I' • lido recer, que constou, e conste, que .osse, e seJa va-

autho ~ vos m~ndamQs tambem, que com. a ~esma nos~a 
Isabe l'Jda.de d1spenseis os ditos Pedro Pr~nc1pe, e ~arra 
de . 1 ~rmceza neste impedimento de puhhca honestidade, 
co1 {~StJça, em tal maneira, que possão livre, e licitamente 

tmuar no dito segundo casamento, não obstante o mesmo 
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aucloritate dispensetis, necnon prtemissn à Vobis vigore pr<P
sentium facíenda, & conccdenda e~ clic conlrHcti matrimo
nii sec,undodicti valere, ipsi que Pelro Principi .• & l\laria~ 
Elisabethre Principis m in omnibu , & per omma ~rodesse 
& uffrarrar1 dieta auctoritatc statuatis, verinde ac SI eadem 
proosentes litteroo ante contractnm matl'imonium secundo
dictum concessm, & à vobis, juxta illarum conlinentiam & 
tenorem executioni mandatre fuissenl; Prolem ex codem 
matrimonio secundodicto bonn fide, & in facie Ecc1csire, 
ut proofertur, contracto jam conceptmn &. forsan snsceptnm, 
& dehinc concipienclnm ç . suscipienclnm legílimnm deccr
nendo, nuncianclo, ~ declarando: l'íos enim quamcumque 
necessariam & opportunam ad 1memissa munia, & s~ngula 
facnltnlem vobis harum seric de Apostolicrc potestal1s ple
nitucline tribuimus & imparlimur. Decernentes easdcm pne
sentes liUeras, & in eis contenta quacumque eliam ex co 
quocl pndatus Alphonsus Rex, & alii quilibet ctiam spc
cifica, ~ ' indi,•iclnâ mentioue & expre síone digni in prrc
rnissis forsan interesse hnbentes, eu haberr. quomodolibrt 
pnctcndentes illis non consenserint, nec ad cu vocati, ci
lati, & .auditi, neqne causoo, provter quas ipsrc proosentes 
emanannt, sufficienter aclduclre, vcrificat.<.v, ~ jnstificalre 
fuerinl, aut ex alia quacumque quantumuis le"ilimn, juri
dica ..: '. vriuilegiala causa, colore, prít'tcxlu, & capite rtinm 
in corpore Jurif clauso, nullo vnquam lemporc de subre
plionis, vel obreptionis nut nullitalis vitio, seu inlenlionis 
nostnr, aut interesse habcnlíum con ensus, aliouc quolibcl 
quuntumuis macrno, & subslanliali, & indiuicluam expres
sionem requirentc defectu nolari, impugnari, infringi, re
tractari, aut nd lerminos Juris rr.duci, seu aducrsus illas 
quodcumquc Juris, fac·i, vel graliro remedium inlcntari, 
uel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu proprio ~ '· 
de pari Apostolicm pote Latis pleuitudine concesso vel ema
nato quempiam in Judicio ve1 exlra illud vli, seu se juuarc 
posse; sed ipsas pr;csentcs litteras semper firmas, validas, 
&. efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & it~tccrr~s 
el.fcctus sortiri & obtinere, ac Pet-ro Principi, & 1\larHn Eh
subethm Principissm pn:cfutis & nliis ad quos forsun. spe
clat, &. pro tempore quundocumqne spec.tabit in om.mbu.s, 
& per omnia plcnissimc suffragnri, sicque & non 11hlcr tn 
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impedimento, e tudo o mais referido acima, e quaesquer 
ou.troll impedimento , que pude em haver em qualquer ma
nerra, ou que pudes em re ultar, e apparccer em algum 
te~po; não oh tante lambem quaesquer Con tituiçõe Apos
tohca de Concílios Gerae , Provinciaes, e Synodae , e qual
quer outra mai e pecial, ou geral, que eja. Queremos 
lambem, que vós determinei com a no a mesma authori
dade, que tudo o acima dito, que balei de fazer, e con
ceder em Yirtude das pre ente letra , aproveite, e valha 
hrn tu~o; e por tudo ao dito Pedr~ Prin~ipe, e Maria Isa-
~1 Pn.nceza, do dia que e contrab10 o drto segundo ~Ia

tnmonw, e como c e ta pre ente letra forão concedtdas 
ante do contrato dellc; e exccut~da por vó na fôrma, e 
conteúdo nella , declarando, pronunciando, e determinando 
por legitima a succe são concebida, ou nascida, c tambem 
a de conceber- e, ou na cer do dito egundo lUatrimonio 
contrahido (como se diz) com boa fé, e na face da J~eja; 
porque Nó com todo o poder Apo tolico vo damo , e con
cedemos em virtude de·ta letras facLLldade para fazer to
da , e cada huma da cousa acima referida . Decretamos 
mai , que ainda que o dito Affon o Rey, ou outras quaes
q~er pe oa diona de cr expressa , e nomeada e pecifica 
e Individualmente, por ter em as dita cou a algum inte
re se, ou que po são em qualquer maneira pertender de 
havell?, nem hajão con entido, nem ejão estado chama
do , Citado , c ouvido , e ainda que a causa , pelas quaes 
forão dada esta letra , não ejão ufficientemente verifi
~d.a .' e ju tificada , ou por outra qualquer causa legitima, 
J~r1d1ca, e privilegiada, ou por qualquer côr, e pretexto 
llrado ainda do Direito, estas presentes letras, e tudo o 
conteúdo ueUa , nunca, e em nenhum tempo pos ão er no
tada , retratada ou violada com algum pretexto de uh
repÇão! ohrepçã~, ou nullidade, nem qualquer defeito da 
nos~ rntenção, ou do consenso, dJ que tem, ou pódem 
ter mtere e, ou por qualquer outr? defeito por ~rande, e 
. uh tancial, que eja, e que reque1ra huma partiCular, e 
•ndividual declaração nem contra ella qualquer pe oa 
P0 a intentar, ou im~etrar nenhum reme~io de Direito de 
~acto, ou de rrraça, nem valer-se, e aprove1tar- e delle, eja 
Impetrado seja concedido d moto proprio, e com total 
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prromi~sis per quoscumque J udices o!·~inarios, "' delega
tos, eham causarum Pnlatii Apostoltct et Auditores, ac 
S. R. E. pn:efalro Cnrdinales eliam de latcre Le<Tato , di
clreque Sedis N untios, & a'ios quoslibct quacumque pncmi
nentia, & poteslatc fungentes, & funclnro~, subl<1Ul ci~, &. 
eorum cuilibet quavis aliter judicamli & 111terprcland~ f~
cultate, & auctoriLatc judicm·i & dcfiniri debere,_ ac lrn
lltm et inanc si secus super his à quaquam qua~us auclo
ritate scieri vel contigcrit attentari. Non obstant1bus prre
mis is, ac nostra, " Cancellarire Apostolicro regula de Jur~ 
qurosito non tollendo, necnon frol: rec: Bonifacii P. P. vrn. 
prrodecessoris nostri de vna, ~ Concilii generalis de d~a
hus dictis, aliisque Apostolicis, ac in vninersalibus pr~um
cialihusque &. Synodalibus Conciliis, edictis ,.enerahb~1s, 
Yel ~pecialihus Constitulionibus ~.: · ordinationibus, creten -
que contrariis qnibuscumque. Datum Romre apud Sanclam 
Mariam :Majorem sub annulo Pi catoris Dic decima Dr
cembris 1\I.DC.LXVHJ. Poutificalus Nostri Anno secundo . 

.J. G. llu:;siu:.. 

Dilectis filiis Didaco de Sousa primo lnqui ilori iu 01:.. 
ficio loquisilionis adversus h~rcLicam prauilatem in Por
tugalliro, ~: ' Alcrarbiorum Regnis, auctoritatc Apostolicn in
stituto, ac Antonio de 1\'lendoçn Commissario general i Bullw 
Cruciatro, & in eodcm Ollicio lnqui ilionis deputalo, nec
non Martino Alphonso de 1\Iello Decano l\Ielropolitnncc Ec
clesiro Elhorensis ilidcm in Officio lnquisitionis hujusmodi 
deputato, ac Ludouico de Sousa Decano Ecclesicc Porlu-
1-l;~llcnsis, l\ Emmanueli de Mngalhal:'ns de ~[enezcs, A rchi
dtncono di ·ta' E clcsÍ<T' Elborcu ' i~. 
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poder de authoridade Apostolica; mas queremos, e decre
tamo~, que estas mesmas letras fiquem para sempre firmes, 
e valwsas, e tenham seu inteiro effeito, e que valhão em 
tudo, e por tudo sem limitação, ao dito Pedro Príncipe, e 
Maria Isabel Princeza, e a todos 'os mais, que de presente, 
e em qualquer outro tempo póde pertencer. E assim, e 
?este só, e não em algum outro modo, queremos, que se 
JUI~ue, c determine sobre o acima referido, por todos os 
Ju1zes ordinarios, e delegados, sejão Auditores das causas 
do ~alacio Apostolico, sejão Cardiaes da Santa Romana 
lgi:eJa, ainda Delegados de latere, ou Nuncios da Sé Apos
tohca, ou quaesquer oub;os, que tenhão, ou possão ter 
qualquer pre-emineocia, e poder: aos quaes, e a cada qual 
delles tiramos toda a faculdade, e authoridade de julgar, e 
determinar em outra maneira. E declaramos vão, e nullo 
tudo, o que e attentará sobre estas causas por qualquer 
pessoa com qualquer authoridade sciente, ou ignorante
mente, não obstante todas as causas acima ditas, e a regra 
da nossa Chancellaria Apostolica de iure qumsito non tol
lendo da hemaventurada memoria de Bonifacio Papa VIII 

fl:OSso predecessor por huma parte da dita regra do Conci
lio Geral, por duas partes, e todas as mais Constituições, 
e. O~denações Apostolicas feitas nos Conselhos Geraes, Pro
VI nc!aes, e Synodaes, e quaesquer outras co usas em con
tra.no. Dada em Roma perto de Santa 1\Iaria l\Iaior de
h~IXO do anncl piscalorio, aos dez dias de Dezembro de 
mil e seiscentos sessenta e oito, e do nosso Pontificado o 
anno segundo. 

.T. G. llu sius. 

Aos amados filhos Diouo de Sousa, primeiro loquisidor 
no Officio da Inquisição c~ntra os Hereges nos Reinos .de 
Portue:al e dos AJo·arves Antonio de )fendoça CommJs-

• u ' o ' sano geral da Bulla da Cruzada, e Deputado no m~smo 
Officio da Inquisição, (1) Luiz de Sousa, Deão da I~reJa do 
Porto, e l\lanoel de Magalhães de Menezes, Arced1ago da 
Igreja de Evora. 

(I) l?alla aqui=J\larliulw AiJouso de Mello Deão da Igreja de Evo
ra? ~ lambem Depul!Ld o no Officiu t.ln mesma Jnquisi~ão=como está no 

onguntl. 
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S~N'fENÇA E~l QUE SE ,J ULGOÚ POR NULLO O J\IATRlliiO.NLO 

(.O.NTllAlllDO E TllE EL-REI O SENIIOll DO~I AH~ONSO Vl 

E A RAINHA DON,\. MARI.\ FHANCISCA ISABEL DE SABOYA, 

J1AD.\ Eftl LISBOA A .LB llE FEVEREIRO DE 1669. 

{ll E UM DOC l l ~lln r o AUTII HNTlCO lo: OIIIGI~.IL QUE SH GU AGllA NO Rl\ L !l\t111 1'0 
llA TOI\II E DO TO~IJlO.) 

CllRISTI ~O:MlNE lNVOCATO. 

Vistos eslcs uulos, llreue de S. S.d6 pcllo qual uo 
comct-tc a dispensação do impedimento publicm honestatis, 
de que nelle se fas menção, artigos justificatiuos, e prova 
a ellcs dada, documentos juntos, e mais ccrtidoes juntas: 
Mostrasse, que sendo cazado o S r. mo Sür. Rey Dom Af
fonso sexto de Portugal c dos AJ"'arucs com a Ser."'n S. ra 

Princeza de Nemours Dona }faria Fr.ca Izabel de Saboya, 
a dita SP obrigada ele sua conscicncia propos em juizo a 
nullidadc do dito matrimonio, que de facto bauia contra
hido com o dilo Scr.mo S.or Rcy D. Affonso por 11u a da 
impotencia p rpetua qu e ne\le hauia p.a poder consumar o 
d. o matrimonio como em effeito não hauia consumado em 
discurso de desaseis mczes, q viuerão como marido c mu
lher, a qual causa correo diante do Vigairo Geral deste 
Arcebispado de Lisboa, e dos mais Juizes nomeados pello 
Cabbiclo Sed. Vacante, a quem pertencia o conhrcimento 
dclla conforme o direito. :Mostrasse, que na dita Cauza se 
proccdeo até final Sentença, na qual se julgou, c declarou 
por nullo o dillo mntrimonio contrahido entre os ditos Se
nhores por cauza da dita impotencia perpetua do d. 0 S. or 
Rey Dom Affonso para poder consumar o dito matrim~n o 
com a dita Serenissima Senhora Princesa l\laria Franc1sca 
lzabel de Saboya. Mostrasse, que esta Sentença foi publi
cada, e noteficacla judicialmente ao dito Snõr Rr)' Dom 
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Affonso, o qual declarou por termo feito pelo Escriuão çlos 
au.tos, e assinado pello mesmo S.r que queria que se com
pmse, não q~eria ~pellar da dita Sentença: Mostrasse, que 
os tres Estados do Reyno de Portugal, e dos Algarues, que 
estauão no dito tempo juntos em Cortes, pedirão e reque
rerão ao Serenissimo s .or Dom Pedro Príncipe de Portu
gal.' e Regente do Reyno quizesse casar com a Ser. ma S. ra 
Pnncesa Dona 1\Iaria Francisca lzahel de Saboya para qllie
lação do Reyoo e segurauça de sua Real successão; e o 
me mo requerimento, e petição flzerão á dita Serenissima 
S.ra Princesa : Mostrasse que em razão do impedimento 
P:ublicre honestatis, que hauia para o dito Ser. mo S.r Prín
cipe D. Pedro contrahi1· este matrimonio com a dita S.ra 
Princesa, se recorreo ao Eminentíssimo s.r Cardeal Ven
doma Legado a Latere de Sua Sanctidade, e da Sancta See 
Apo~tolica ao Muito Xp.mo s.r Rey de França para que dis
pensasse neste impedimento publicre honestatis: Mostrasse 
que vindo o Breve da dispensar.ão do d. 0 S.r Eminentíssi
mo. Cardeal cometido ao Vigairo geral, ou Official do Ar
cebispado de Lisboa se apresentou ao Bispo de Targa, que 
no dito tempo seruia de Provisor do dito Arcebispado, o 
qual conforme aos poderes, que lhe erão cometidos, e fa
zendo as diligencias costumadas, dispensou no dito impedi
mento publicre honestatis, com os ditos Senhores Pr.inci
pes: Mostrasse, que em virtude desta dispensa cão, e com 
hoa fee della se rece)Jeo o Serenissimo .Senhor Príncipe D. 
Pedro na forma do Sagrado Concilio Tridentioo com a dita 
Ser. ma Senhora Princesa D. Maria Francisca Izabel de Sa
lloya, e consumarão o matrimonio do qual ja lhe nasceo 
hua filha : Mostrasse que estando os ditos s.rcs Príncipes 
e~ boa fee casados, e recebidos em face da Igreja, fazendo 
VJda. marital para mayor segurança de suas consciencias, e 
s~ hurarem de escrupulos, e quietação do Reyno recorre
ra~ a Sua Sanctidade para que approuasse, confirmasse, e 
ratificasse o dito matrimonio, tirandolhe todos os escrupu
los que delle poderião rezultar, o que Sua Sanctidade lhes 
fes graça conceder pelo Breve junto, cometendo esta causa 
aos Juizes. ne!Je nomeados, para que achando que foi ver
dadeira a sup)ica dos ditos Ser.mo• Senhores Príncipes im
petrantes, e f11zcndo a diligencias, e info1·mações necessa-
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rias p." se informarem da verdade delta pudessem dispen nr 
no dito impedimento publicm honeslalis. com .os ditos Se
nhores Principes em outros quaesquer tmpedtmento que 
resultarem, casando, extinguindo, e declarando por nullo o 
vinculo do primeiro matrimonio, contrahido e~tre o Ser.~0 

Senhor Rey D. Affonso, e a Ser.m• s .ra ~nncesa nf?na 
Francisca Izabel de Sahop: O que tudo v1st~, e con Jde
rado, e o mais que elos aulos, e do appenso JUnto a ellcs 
consta authoritatc Apostolica a Nos com tida, .ha~emo.s a 
narratiua da supplica dos ditos Ser.mos s.res ~n~ctpes nn
petranles por verdadeira, c a premissas por JUStificada ~ e 
na forma do dito Breue dispensamos com os ditos Serem -
s~mos. Senhores Principes para que possão rateficar e con
lmuar, e permanecer no dito matrimouio que tem contrn
hido valida, e licitamente sem embarcro do dito impedi
mento publicm honestatis que resultou do primeiro matr~
monio nullo e declaramos por legitima e nascida de legt
timo matrimonio a Senhora Infante qu Deos Nosso Senhor 
foi seruido q nacesse deste segundo matrimonio, e por le
gilimos e de legitimo matrimouio nascidos todos o mais 
filhos que delle nascerem daqui por diante sem mbarrro 
de quaesquer Ordena oes ou Constituiçoens Apostolica em 
contrario. Lisboa em 18 de Fevereiro de seiscento se -
senta e noue.=Diogo de Souza.=Autonio de Mendoça.= 
1\lartim Afl'onso de Mello. =Luis de Souza.=Manoel de 
Magalhaes de Mcnezrs. 
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TUATADO DE p,ú, ALLlANÇA E CO~UIERCIO ENTRE O SENHOU 

DAS PH.OVINClAS U~lllAS nos PAIZES BAIXOS, ASSIGNADO NA 

DE POUTUGAL El\1 lO UE OUTUIIRO, E PELA. DOS ESTA 

( U U MO ~ T T. Vl1 1 1', 1, I'AG . ta.) 

Quandoquidem à Conclusione & Ratificatione. iudc 
postremi Tractatús Pacis, inter Uegnum Portugallxre ex 
una, & Ordines Provinciarum Unitarum c - altera parte, 
die VI. Augusti Anno MOCL ' J. sancitre, certre quredam Con
troversim super expugnationc locorum Cochin & Canuno~, 
qum Societas Indim Occidentalis dictarum Provinciarum HJ 

lndia ar~is in polestatcm suam rcdegit, interve_neriul, ob 
quas & mterea dum de Jure clictorum locorum dJsceptatur, 
à parte Coroum Porlugallim plurimis promissis, nequc quo
ud nrgent_um, ncque quoad vnlorem argenti, neque quo~d 
Commercwrum frequcntinm in Regiouihus à Portugalhll 
acquisitis & alibi, satisfactum fuerit, hocquc occasi?n~m 
prmbuerit timeodi, ne harum conlcnlionum continualJO w
Ler ambas Nationes denuo bellum excitet, quod ontevertere 
~àm una quàm altera Natio tolo corde desideral; Propter~a 
llller Dominum lJon Franciscum de Mello, Equitem OrdJ
uis Christi, Commendatorem ud S. Pctrum de Veiga de 
Lilla, & S. Martinum de Ranhaclos, D9minum in Sylves, 
Gubc~·natorem Civitatis Lamego, Serenissimi Principis Por
tugalhm Summum & Nobilcm Ciborum Sectorem & meusre 
~irib i torem, ipsius Consiliarium, ~ Legatum Ext_ra~rdina
num acl Generales Ordines Fmderatarum Provwciarum, 
virtute Mandati cum libera à dieta sua Celsitudine U.egia, 
Screnissimo Príncipe Don Pelro, Successore, Guber~1atorc 
& Uegente Regni Portugallim, ipsi dati, cujus Cop1a sub 
finem prresentis Tractatús inseretur, ab una parte, & Do-

(I) Renovado pulo Artigo 1 do Trahulo de Liga defensivn tlc 16 d~ 
Maio 1lc 1703. 



DOJJ PEDRO, PRl:-iClPE JlEGE~TE, E O ESTADO GERA E 

HAYA E.U 30 DE JULHO DE 1669; RATIFTGADO POR PARTE 

DOS GERAES Ell 13 DE DEZEJffiRO DO DITO .U.\'0. (I ) 

{TRADl'C(\0 TIO .ID.tl DO liS- . DE D. LDIZ UETUO DE LIUA. j 

Por quanto depoi · da conclu ão e ratificação do ultimo 
tratado de paz entre o Reino de Portugal por uma parte, 
e o Estado das Províncias Unidas dos Paizes baixos de 
outra ao 6 dia de Agosto de 1661 ohrevieram algumas 
duvida tocantes a certa differença obre a preza e reten
ção das Cidade e praça de Cochim e Cananor, que as ar
mas da Companhia Oriental (i!) da dita Províncias occupa
ram na India: Em rasão do qual e em quanto e disputava 
do direito das dita praça não se deu sati fação da parte 
da Coroa de Portugal a algumas promes as, tanto de dinhei
ro, ou de valor delle, como de commercio na Conquista 
de Portugal, e em outras parte ; e que com ju ta rasão se 
podia temer que pela continuação destas differenças as duas 
naçõe tornas em outra vez a entrar em guerra (o que tanto 
uma como outra de ejam com todo o a:ffecto preYenir), foi 
concluído e ajustado entre o Senhor D. Franci co de }fel
lo, Cavalleiro da Ordem de Cbrjslo, Commendador de S. 
Pedro da Veiga de Lilla, e de S. l\lartinho de Banhados, 
Senhor da Villa de Silvam, Alcaide mór e Go\'eroador da 
Cidade de Lamego, Trinchante mór do erenis imo Prín
cipe de Portugal, do eu Conselho e eu Embaixador Ex
traordinario ao E tados Geraes das Províncias Unidas, em 
v~rtude do pleno poder a elle dado por Sua Alteza Real o 
dtto Serenis imo Príncipe D. Pedro, Suc.cessor, Governa
dor, e Regente do Reino de Portugal (do qual poder a co
pia serã junta ao fim do presente tratado) de uma parte: 

(!i!) De,•erá •e r OccidenlaJ. (?) 
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mino , Guilielmum de Heuckelom, Consulcm Civitatis No
viornagen is, Joannem à Nieuborgh, Consulem CiYitalis Al
ckn'l.ariensis, Joannem de Witt, Consiliarium & Syndicum 
Hollandire alque Frisire-Occidcutalis, Hadrianum Pielerson, 
Syndicum Civitatis Zierkseensis, Joannem, Baronem de ~ce
de, Dominum in Renswoude, Emmickhuysen &c. E~UJtem 
Ordinis Regis Danire, Everwynum de Bentheim, Juns Do
ctorem, & Consulem Civitalis Campcnsis, ut " Egbertum 
Horencken, Dominum de ·wierhuysen &c. omnes Dcpll:talos 
& Plenipotentiarios, Celsorum & Prrepotcntium Or~llllnm 
General i um Provinciarum Unitarum Belgii, siroiliter Vl Mao
datorurn per Superiores illorum ipsis datorum, quorum Co
pia sub finem hujus Tractatus adsGripta quoque e tal, ex 
altera parte convenlum & conclusum fuit. Quemadmodum 
od prreveniendas majores Turbas, vigore prresentium con
ventum & condusum csl. 

ART. I. 
Quod od interim Civitates & Loca Cochin & Cananor, 

quorum jamjam mentio facla est, dictorum Dominorum 
Ordinum polc~tali (sub qua nunc sunt) subjecta, & in ma
nibus Socictatis Indire Occidentalis maneant, atquc in se
curitatem vi hypothecro eas ipsi teneant, usque dum solu
tio s x terminorum in Tractalu Anui MDCLXI. expressorum 
& promissorum, quro Mense Aprilis Anuo l\IDCLXVIII. fieri 
debebat, tresque milliones Hollandici valoris efficit, nec non 
refusio sumpl.uum quos in instructionem Classis, & in hcl
ligerationem, quó dieta loca expugnarcnlur, impendi opor
tebat, quorum restimatio adjusturn pretium redioenda erit, 
6at. Adco ut Corona Porlugallire restilutionem dictorum 
locorum à Prrepotentibus Celsitudinibus suis prretendere 
nequeat, antequam reapse cessi termini iis soluti sinl, & re
rusio expensarum & sumptuum mcmoratorum fial. Nec 
quoád Ordines Generales, in illorum polestate fiet à Coro
na Portugallire dictam Summam trium millionum exigere, 
quamdin hrecce loca retinuerint. 

ART. U. 
Jus Proprietatis dictarum Civitatum & Locorum quod 

conccrnit, de quo hucusque in unum convenire partes ne-
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e .os Senhores Guilherme de Heuckelom, Bourgo-mestre da 
Ctdade de Alkmaer, João de Wit Conselheiro Pensionaria 
de Hollanda, e West Frisa, Adriano Pietersoo Pensionaria 
da Cidade de Ziriezee, João Barão de Reecle, Senhor de 
Re~swoude, e Emm)'Ckbuissen &c. Cavalleiro da Ordem d'EJ
ReJ de Dinamarca, Everwin de Benthem, Doutor em Di.:.. 
reito, e Bourgo-mestre da Cidade de Campen, e Egbert Ho
renken, Senhor de Vierhuysen ~ ~c . Deputados e Plenipo
tenciarios dos Altos e Poderosos Senhores os Estados Ge
raes elas Províncias Unidas dos Paizes Baixos, igualmente 
em virtude dos poderes a elles dados por seus Superiores, 
(dos quaes tambem a copia será junta ao fim deste trata
do) de outra parte. Como tambem para prevenir maiores 
desordens, e para restabelecer uma boa e sincera amizade 
entre as duas nações, foi convindo e ajustaao pelas pre
sentes. 

ART. I. 

Que no ínterim as ditas Cidades e Praças de Cochim e 
c.ananor ficarão (como ellas estão ao presente) no poder dos 
dtt~s Senhores Estados, e nas mãos da sua Companhia da 
lnd1a Oriental, para servir de segurança e penhor do pa
pamento dos seis termos expressos e promettidos no dito 
fratado de 1661, e vencidos em Abril de 1668, que mon
tam a tres milhões de Livras de dinheiro de HoJJanda; como 
outro si da reparação das despezas feitas no apresto da ar
mada, e das outras prevenções que se fizeram para a tomada 
das ditas praças, das novas fortificações que nellas se fize
ram, e das velhas que se repararam, depois da sua reduc
ção: das quaes despezas se fará estimação segundo o justo 
valor; e que não poderá a Coroa de Portugal perteoder dos 
Seus Altos Poderes a restituição destas praças, antes de ha
ver effectivamente pago os ditos termos vencidos, e satis
feito ás despezas dos gastos que ficam ditos; nem os ditos 
Estados Geraes da sua parte poderão pedir á Coroa de" ~or
tugal a dita somma de tres milhões, em quanto elles tive
rem as di tas praças. 

ART. 11. 

E quanto ao direito da propriedade das ditas Cidades 
e praças, do qual até agora as duas partes se não hão po-
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l(uiv{lre, omni opere adniletur ad informationem pleniorem 
de eo capiendam, , , amicabililcr desuper paciscendum, an
tequarn Prropolcntes Sure Celsitudines dictam summam Lrium 
millionum, & rdusionPm snmplnum & expensarum, ut su
pra rnemoratum, accipiant. 

ART. 111. 
Prrolerea }Jrrepotentcs Celsi lu di nes Sure ex una parte 

renunliabunl, quemadmodum vi prresentium qu~que r~ 
nuntiant, làm pro e, quàm pro Societate sua IndHe Occ:
clentalis, & aliis }Jrovinciarum Belgii lncolis Juri per Arti
culum xxv. ipsiusmel Tractatus Pacis quresilo, atque ex al
tera parle RciTnum Portugallire bona ficlc 8e obligabit, si
cuti vigore pr<Psentis Traclattls se adstringit, ad solvendum 
}Jrropotentibus Suis Celsiludini.bus, aut Mandatariis i.llorum, 
exaclc & efficaciler, summam quingentorum millium Cru
satorum, aut millionem llnmn librarum & id quidem me
diante Sale, quod in Civitale SettlYal suppedit<:~bitur ~ex
tradctur, ad oneraudum co Navirria, e.· Mandato Ordmum 
Generalium, ad hoc illuc transmissa. 

ART. lV. 

Et id ipsum Sal Portugal\i sumptibus suis & in onere 
lradenl & convehent, in Scaphis aul Navicrioli , ad Litora 
Maris; quod deindc hi hinc avehcnt, pro mor huc.usque 
Subditis & Incolis Pro' inciarum Uni.tarum, si qnaudo illi 
in Setuval Sal coemerunt, consueto "' usitato, ad ralionem 
mil! c quadringentorum & octuaginta Reis (qui reducti ad 
monetam Crusalorum, juxtn valorem eorundem nunc tcm
poris in Porlugallia receptum duos Crusalos, & ,~ iginti 
quatuor parte , quarum viginti quinque tolum Crusatum 
conficiunt, ''nlcnt) pro mo(lio, sic ut pro epluaginta qua
tuor Crusatis, viginti modíi Salis traclanlur. Proinde con
clusum conslitulumquc fuil, & firmilcr obtincbit, ut pro 
q;uingentis Crusatorum millibus cenlum sexaginla o to mil
ha, centum , , novendecim 1\fodii Salis c ·hibeanlur. 

ART. Y. 
Quoad tempus mcmoratum Sal r'hibebilur &. extra

delur, stntim atqne destinnta ad id transporlanoum N:n~ í-
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did? conformar, se procurará maior clareza, e concordar 
amigavelmente, primeiro que S. A. P. cobrem a somma dos 
t~es milhões, e a satisfação dos gastos e despezas, como fica 
dito. 

ART. JII. 

Demais que de uma parte S. A. P. renunciarão, assim 
_ coJ?.? em effeito renunciam pelas presentes, ao direito ad
qumdo pelo Artigo 2:> do mesmo trntado de paz, tanto 
P~lo que lhes toca a elles, como á sua Companhia das In
dias Occidentaes, e aos outros Habitantes das Províncias 
Unidas; e que da outra parte o Reino de Portugal se obri
gará em boa fé, assi como se obriga pelo presente Tratado, 
a pagar a S. A. P., ou á sua ordem pontual e cffectivamente 
a . somma de quinhentos mil cruzados, ou um milhão de 
L1vras, e isto em sal, o qual será entregue na Villa de Se
~u.hal, para ser nella carregado nos navios que para este ef
leJto serão lá enyiados por ordem dos ditos Estados Geraes. 

ART. IV. 

E será o dito Sal entregue pelos Portuguezes, e á sua 
custa, livre, á borda do mar, nos bateis ou barcos que o 
forem buscar, da maneira que se usa· e pratica até agora 
com os Vassallos e Habitantes das Províncias UnirJas, quando 
Vão. comprar sal a Setubal: pelo preço de 1:480 réis o 
mo1o, que reduzido's a cruzados, segundo o preç.o por que 
C?lTem de presente em Portugal, fazem dois cruzados e 
VInte e quatro partes de outro repartido em vinte e cinco 
partes. Convem a saber que por 7 4 cruzados serão entre
gues 25 moios de Sal. E por conclusão fica ajustado inal
teravelmente, que pelos quinhentos mil cruzados serão en
tregues cento e sessenta e oito mil novecentos e dezanove 
mil moios de sal. 

AllT. V. 

Quanto ao tempo o dito Sal será entregue logo que os 
navios destinados para o trazerem, forem d1egados, e isto 

1'0M. L 29 
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161m gia appulcrinl, idqu' duo1ms aullribus vicil u , uul. pluri-
Julho J b d I ao lu , si i la res postul l, &. di ·tis Domini · Ordini us 1 rot-

duccre vi um fucril. 
ART. Vl. . . 

Interccdcnte hoc, & nd vitundum nc ullo temporc d1cl1 

Subditi &. In olm 11rmlcnsioncs sua iterare, '. dcnuo à Co~ 
ro.na Portugnllire aliam quàm ,·igor pr<l.'sentis Traclatu~ 
st1pulatam snli factioucm e ·igerc queaul, Pr<l.'pol nt.cs. uro 
Celsitudincs curabunt, ut in munu memornti Domun L -
gall Portugal\im, p<lsl rculcm olulioncm dictorum ccntum 
millc Crusalorum omnia Jnslrumcntu, Scripln, DocumCJ.1 t~, 
& Pactn, de pnrlensionihus illis, tàm liquidis, quàm Jll~
t{uidis, qnrc contra Coronam Porturral\im pro lntcr ssalls 
rationc XXV. Articuli producta fuissc dcprchcnd ntur, tra.
dcntur. 

AHT. "11. . 
Alias Summas, quocl altinet, quas Regnum Portu2ai\J~, 

slalis terminis, vigore dicti Traclaltis Pncis soher obslw 
ctum cst, duccnto cilic t quinquaginla millc Crusatos pct: 
annu.m, & dcin decem in scqucntibus nnni , illm scqucnll 
mod~ expcdientur: Quanlumcunquc coro na Porlugnlli~' da 
quohbet modio Snlis, qui Scluvnlia' yendilur ..: · tolhtur: 
pro jure sum GaLclla rccipil, seplin<rcnlos ncmp Reis, qn' 
secundum yalorcm pr~sentem Crusatorum unum Crusn
lum de quinquc modiis Snlis ~: r pro proporlionc maj~rc~ 
quantilalcm effieiunt, lolum id Ju, uni.ce clcstinatum sll, · 
rcapsc convertelur in so\ulio11 m deficicotium lcnniuorUJll 
ad ulililatcm Pr~polenlium uarum Ccl itudiumu. 

,\UT. vnr. l 
V crum cum subduclâ ratione illà, nccrss cst, ut .nl 

real m satisfnction m cuju que Tcrmini C'\:lrndanlur," ::;ln
gulis annis in Naves IJlu quàm ccnlum scptunginta. o~ to 
mille, quingenti scptuaginta cum uno modionnn Sahs tu
ferantur, &. cum nullo modo cogitalion a:; cqui quPal, Hll~= 
ta~ quantitatem uno anno suppcditari po se, ad h~C· ~D 
pcncn~ia docucrit, ipso t mpore Pacis, \: !:. cúm concl10 1 t 
nullo mcommodo aut incom nienlia, ncc 1\lari, ncc 'fcrr•' 
t h l r . 1 . \' . I (' . c a) nour a a u1ssct q1.10c s1t~gn 1 nnm p usqnnm lllCll' • ' 
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em duas ou tres vezes, ou mais se succeder, e os di los Se
nhores Estados o acharem conveniente. 

ART. Yr. 

. ~Iediante o qual, para évitar que em algum tempo os 
clttos Vassallos e Hahitantes não possam repetir sua& pre
ten~ões, nem pedir outra satisfação á Corôa de Portugal 
mats que aquella que fica estipulada pelo presente Trata
elo, S .. A. P. farão entregar nas mãos do dito Sr. Embai
xador de Portugal, depois que os ditos quinhentos mil cru
zado~ forem efi·ectivamente pagos, todos os instrumentos, 
pa~e1s, e documentos, e contratos de pretenrões assim li
q.UJuas, como por liquidar, que se acharem e forem produ
z.tdas contra a Corôa de Portugal pelos interessados no ar
tigo 25.0 

AUT. VJI. 

E pelo que toca ás outras sommas que o Reino de Por
tugal. está obrigado a pagar dentro dos termos declarados 
no dtto Tratado da paz, convem a saber, dozentos e cin
cocnta mil cruzados cada anoo em dez annos consecutivos, 
elles serão pagos na maneira seguinte. Por quanto a Corôa 
de Portugal tem em cada moio de Sal que se \·ende e car
rega em Setuhal, por seu direito, um tributo de setecen
tos réis, que fazem segundo o presente preço dos cruzados, 
um cruzado e duas parLes de outro, repartido em cinco par
tes, convem a saber sete cruzado·s em cinco moios de Sal, 
e. a mesma proporção em uma maior quantidade: o dito 
direito será unicamente applicado, e effectivamente consi
gnado ao pagamento dos termos, que se ficam a dever a 
S. A. P. 

ART. VTTl • 

. 1\:Ias porque para a satisfação effectiva de cada termo 
sena necessario por esta conta que se embarcassem todos 
os annos mais de 178:571 moios de Sal, e que não ha ap
parencia algumjl de que esta quantidade se possa gastar em 
um anno, havendo a· cxperiencia mostrado que ainda em 
tempos de paz, quando o comn:'ercio não. é interrompido 
por alguns inconvenientes, ou Jncommodidades por mar, 
nem por terra, não se embarcam cada anno mais que quazi 
oitenta mil moi os de Sal, pouco mais ou menos: foi a jus-

• 
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~1ngu.1ta millia modiorum Salis, plu , minu n~, Xa.ribu~ 
nnm1 um fuerit comentum csl nd critanda plura cl~tnme~
la, quro prorcar re Porturrallire haud poti crat, s1 obstn
cta roret, tam ingenlcm ummam pccunire p r si.ngulos an
nos exacte pr:Pstare, cone rdntum fuit, quod temp~1s Solu~ 
ti~nis illius p]·olong tur, eo respcctu ,ero, . icuti ct~?t~l qt~~ 
aho quoque modo damnum ces·nnlium wurarum, ~ lllfC 

titudo solutionis qure ex prolongatione illa tcrminorum re
sullat, compensctur, solutio inlra , irrínti anuos fict q,uo
rum. pri!llus initium ex 'O sumct, _ quo Pr;:epol~nle ~~~re 
Ccl 1tudmes cessarunl mittere conquirendum prctmm .110111 

millionis librnrum in ale, ut ·upra dictum. ~ · quod ~~ter
medio tempore illorum \'Írrinti annorum ipsis rum c~ _rit~ 
v~lor ce~lum quingcntorum millium Crusatorum ~'l..hlbltu:. 
s1t. ~fcdiantc quo omuia di: idia & tric.:'l' computonu~, qua 
ob usuras summarum in terminis iu Traclatu Pac1· JllCd 

morato prrefi. i non cxsolularum, I.' . oh id quoquc quo 
cadcm de re in qua- Lionem rocabntur, uboriri poterunt, 
ce sabunt. 

A.IlT. IX. 
Quod in exuctam atisfaclion m diclro ummre c ntum 

quingentorum mill Crusalorum annuorum, Coro nu r Jrl.u
galliro, modo upcrius e ·pre, 0 cedet, proul etiam !lia •r
rcYocahiliter Pra-potentibus Suis Ccl itudinibus cedtl. Gn: 
hellas quas Corona il!a sicut SUlH'R memoratum, ex. o~nlll 
'S I d . ' ' t· ' ldl7" .1lle, quo vcndllur ~ ex Sctu\':tl :x-portatur, cap1 ! 1 

hcet eptiugenlos Reis si\ unum Crusatum ..: · qwnqun· 
g · · d t' ' · 'll'b · cenesJmam e quo 1bet modio, I.' '· de septinA"cntJs m1 1 u:; 
tum quadraoinla tribus modtis, diclam intenram ~ummmn. 
centum quinrrentorum millium Crusatorum . 

. \ll.T. • . . ' llt 
Sub hac tamcn e. pl'l'ssa c ndJll n, I.' r senntJOnc, 

C" d' ·11 ' ·cntmn .. su quo 1cta quantitns eptin.,.entorum nu !Ulll c 
& quadragínta trium rnod'orum Sali, uno in anno :uppc-
d't . . . . t [\IIl 1 an nequcant, insllpen' Jus quod Carona recqnl. 0 '. 1 summam, ccntum q:uinrrcnlorum millium Cru ·atorunl 1

1
1 

8•1'genlo exa>quare haud 'alcut laudn1n Coronn rortuga_' 
h"' s 1 b' · ' 'b antH-,.., upp e tt 1 I um dcfcctum solr ndo scqu 'lltl u~. 

1
. 
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lado e convindo, que para prevenir muitos inconvenientes, 
que . seriam incvitaYeis em Portugal, se o obrigassem ao 
prec1so pagamento destas grandes sommas de dinheiro to
dos os annos, o temuo do dito pagamento será prolongado; 
e que assi por esta consideração, como para recompensar 
de alguma maneira a perda dos interesses e reditos, e a in
certeza dos pagamentos que se considera nesta larga pro
longaç-ão de termos, a dita satisfação se fará em vinte an
~os; dos qnaes o primeiro começará depois que S. A. P. 
tiverem acabado de mandar buscar o valor do milhão de 
Livras em Sal, como fica dito. E que durante o dito termo 
de vinte annos, lhes será em cada um delles pago effecti
vamente o valor de cento e cincoenta mil cruzados. Na qual 
conformidade c.essarão todas as differenças e embaraços de 
contas, que pode ha,'er pelos reditos das sommas que não 
foram pagas nos termos determinados pelo dito Tratado da 
paz, como tambem do mais que além disto foi proposto so
bre a mesma materia. 

AllT. IX • 

. Que para a satisfação effectiva da dita somma de cento 
e Clncoenta mil cruzados cada anno, a Coróa de Portugal 
cederá na maneira que fica dito, como ella cede irrevoca
velmente a S. A. P. ·pelas presentes, o direito que a dita 
Coroa tem, como nca dito, sobre todo o Sal que se vende 
e embarca em Setubal, a saber setecentos réis, ou um cru
zado c dous quintos em cada maio, e com cento e sete mil 
c~nto e quarenta e tres moias a somma inteira de cento e 
Clncocnla mil cruzados . 

.ART. X • 

. Com esta condição expressa P.orém, que em caz~ que 
a dtta quantidade de 107:143 mows não possa ser brada 
em um armo, e que por esta rasão os direitos da Corôa não 
possam mcntar á somma inteira de cento e cincoenta mil 
cruzados em dinheiro; a dita Coroa de Portugal suprirá 
esta falta, pagando o anno seguinte primeiro que tudo a 
S:.A. P. tantos maios do Sal, quantos bastarem para su
rrtr a falta do anno antecedente, de sorte que cada moio 
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num, lol modios Salis, quot ud supJllemenlum defcctus p~:c
lerüi anni. rcqui.rentur, ic ut quilibct modius supra _dtc~o 
modo cxtradili Salis, quadringentis & ocluaginta R 'IS, 

1c1 
cst, cluohus Cru ati8 & \Íginli quatuor partibns, qua~um 
vigiuti quinque tolum Crusalum conficinnt, cum inclusJOnC 
Jurium Coronre. &. sumpluum, sine dictis Juribus aulc.m 
modius ipsc, nd rationcm scptingcntorum octuaginta Rc~~· 
nut unius Crusali cum qnalLlordccím partihu5, quar~m "-: 
ginti quinqu totum conficiuut, mslimelur, talitcr ut VlgcntL 
qualuor modiorum, supra diclo modo traditorum, d fcc.tus, 
triginla novem Cru,atis & in majori quantitaü pro v_ortLOn_c 
rcsarciolur, dummodo mcmoralus dcfeclus singuhs ant~ts 
triginta millc Crusalorum vnlorcm non cxccdat, co quod 
Coro na Porluga1lite e.·prc.sissímc , i. prrescntium Tracla
tuum slillulatn sil, quOd Salc supplcrc baud obstricla . fi~l 
id, quocl siugulis annis dictmn summam triq1nla m~lha 
Crusalorum cxccdiL. Qu madmodum cliam in casu CUJUS

cuuquc allcrius dcfeclus, omnia media & cautiones ncccs
sarim alquc possibiles ndhibeanlur, per quas Prrepotcntes 
Sum Celsitudines sccure rcddnntur, & ipsi soluüonc alle
gntro s~nnm<e: ccntum quiuquagiuta millium Crusuto:um 
annuat1m sal! fial idr1_ue ~inc rctardalione aul frustratJOnC 
quacunqu , & quocuuque ctiam modo id fial. 

AllT. XI. 

Quo minus ctiom, in omncm Tcntum, dictus dcfectus, 
à Prmpolcntibus Suis Cclsitudini.bus, aut lnco\nrum ~: ' Sub
ditorum Provinciarum Unilarum ulpâ. augcatur, pro~isc
runt cro & se e obligarunt, \H'out per pr<e enlc' protmllu~t 
& scsc obligant, curaturos scmct, ut Subclili & lnco~ro dt
ctarum Provincinrum Unílarum quotannis lnntum Sal1s tol
lant & avchant, quanlum ejusdem sustulcrunt & ave ·êr' 
pro . imis pmcedcntibus annis, iis, qui prro a\ii l10c Naves 
oncrarunl. 

AUT. XU. 
Et quod si contingat dcfectum nliquem, yc\ oh _ncU<;, 

vc_l contcnliones marilimas, v l alias ob incorumod•l?te::;, 
nl1quaudo supervenirc posse, sic ut Suhditi "'r Incolm dtcta
r.um Proviueiarum Unitarum ad tollcndam quanlitatero ~:1~ 
lts, ad qLmm <wdwndam 'i prrocccl nlis Articuli, udslr1ct1 
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de Sal en_tregue na maneira declarada, sendo estimado (com
prehendt~os os direitos da Coroa e os gastos) em mil quatro
centos e 01 tenta réis, ou dois cruzados c vinte e quatro partes 
de c~u~ado, repartido em vinte e cinco. O mesmo moio sem 
os d1re1tos será estimado a rasão de 780 réis, ou um cru
zado c quatro partes de outro, repartido em vinte e cinco. 
D~ tal modo que vinte e cinco moios. pagos da maneira 
acH:na, supriruo a falta de trinta e nove cruzados, e uma 
ma10r quantidade á mesma proporção. Com tanto que a ditn 
falta não exceda o ,,aJor de trinta mil cruzados cada anno; 
pois a Coroa de Portugal ha bem expressnmente declarado 
pelo presente Tratado que ella não será obrigada a suprir 
en~ Sal o que faltar cada aono, além da dita somma de trinta 
mil cruzados. Como tambem que em caso de qualquer ou
tra falLa se buscarão todos os exped ientes, e tod~s as pre
cau~õcs uecessar-ias e possíveis, a fim de que S. A. P. sejam 
mlemtmente assegurados, e effcctivamente satisfeitos do pa
gamento da ditn somma de cento e cincoenta mil cruzados 
cada anno, sem que haja falta ou defeito algum em qual-
quer maneira que seja. 

AllT. XL 

E para que em nenhum caso a dita fallil se augmente 
da parte de S. A. P., ou por culpa dos Habitantes e ~as
saltos das Provi ncias U njdas, elles prometeram e se obnga
ram, como prometem e se obrigam pelas pre~entes que el
les f~rão de modo que os Vassallos e Hab ttant~s destas 
Provmcias irão buscar todos os annos tanta quantidade de 
Sal, quanto foi o mais que elles tiraram em algum dos dez 
annos proximos passados. 

ART. XIJ. 

E em caso que possa succeder. algum ~mha:aço .por 
guerras e impedimentos por mar, ou outras wcommod1da
des que podem algum tempo sobr~vi~, de s~rle que os Vas
sallos c habitantes das ditas Provlncws Untdas não possam 
ir buscar a quantidade de Sal, a que elles são obrigados 
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1669 sint, i.lluc comm. earc huud valcant, qnõd tnnc Coro. na Por-
Julho li d ao t~g~ 1:c . e~cctum illum supplerc non tenca.tur, ~nusquam 

dtclt \'tgmll anni plenarie finem suum nactt fuennt, ut ta
meu ea propter usuras aliquas pendere, ohligata baud fiel; 
Ncc Pnrpotentcs Suro Celsitudincs siuc liberrimo conse~su 
Coronm Portugalli<e aliquam aliam satisfaclioncm de~tlo
rum suorum prrolcndcrc poterunl, quamdiu rcapsc Junbus 
nd Sal Setuvalcnsc gaudchunl. 

ART. Xlll. 
Nihilominus si forte Coronre Portu..,alliru aliud quod

piam mcdium sese citius c pedicndi, sive argcnto, aut al~is 
cffcctibus, quitm diclis Juribus, ralionc Sali~, occurrent, 
illud arripiendi & in actum dccluccndi in ele tione illius 
cril, & co casu iu de memoralis t rminis pro proportion 
rlcducctur. 

AU'I'. XJV. 

Insupcr in specic convenlum ' concordatum cst, non 
sccus ac in prrescntibus Tractatibus paci cilur &. com eni
lur, uL ad prrevcnie11das varii gcneris incommoditntcs, Sal, 
durante termino ad diclam solutionem, nec majori pretio 
Incolis Unitarum Pro,•inciarum, nec minori alii cuicunque 
Nationi, prctio, Sal vcndctur, quàm ut quadringenlis &. 
octingenlis Reis, qui ut superius hic dictum est, juxta va
Iarem communem ~ , pr::esenlem Crusatorum duos Crusa
los &. Yigiuti qualuor partes, de "ioinli quinquc parlibus 
Crusati cfficiunt, modius ''alcat, idquc tanto minus sinc 
prroccdcnlc Prrepotentum Cclsiludinum Suarum conscnsu. 

AJlT. XV. 

Quemadmodum quoque, caso quo reperiatur, Dominas 
Ordincs, ex tau1 iurrenti Salis quunlitate, quam ex Seluval 
avcbcrc poterunt, ante clapsum lerminum virrinti annoru~, 
intcgri dcbiti sui solutioncm rcccpis c, non ob tanle a st
gnatione dicti termini, quocunque tempore reperietur res 
alienum cxpcditum forc, memoratn assirrnatio cessct, &Jura 
dia Coron;r. PorlucraJli;p libera retincnt. 

AUT. X\'J . 

Quo 'cro omnia ~uperius comenln "d pnrsniptum & 
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pelo artigo precedente; que em tal caso a Corôa de Portu
gal .não será obrigada a suprir esta falta, senão depois de 
e~p1ra ção inteira dos ditos vinte annos, sem que por rasão 
<listo ella seja obrigada a pagar alguns interesses, ou redi
tos. E não poderão S. A. P. sem voluntario consentimento 
da Corôa de Portugal pretender alguma outra satisfação da 
sua divida, em quanto elles gosarem effectivamente os di
tos direitos do Sal de Setubal. 

AltT. XIII. 

Comtudo em caso que a Corôa de Portugal ache algum 
o~tro meio conveniente para se livrar· mais c':!do desta di
VIda, ou seja em dinheiro, ou outros effeitos, fóra dos di
tos direitos do Sal, ficará á sua escolha o faze-lo; e nesse 
caso se abaterá do termo á mesma proporr.ão. 

ART. XIV. 

Foi tambem particularmente convindo e ajustado, como 
pelas presentes se ajusta e comém, que para prevenir toda 
a sorte de inconvenientes, o Sal não será vendido, duranle 
0 tempo do dito pagamento, a mais alto preço aos habitan
tes das Províncias Unidas, nem a menor preço a alguma 
outra nação, que a mil quatrocentos e oitenta réis, que 
como fica dito, fazem, seauodo o preço corrente dos cru
zados, dois cruzados e vigte e quatro )Jartes de outro re
partidb em Yinte e cincc partes, cada moio, ao menos sem 
pr-eceder ~onsentimento de S. A. P. 

ART. XV. 

Como tambem que em caso que se ache que os Senho
r~s Est~dos pela grande quantidade de Sal, que pod~s~em 
haver tirado de Setuhal, estejam pagos de toda a dJVIda, 
antes da expiração do dito termo de vinte annos; não ob
stante a consignação do dito termo, em qual9uer ter_npo que 
se acl1ar que a diYida está paga, cessará a d1ta consignação, 
e os direitos ficarão livres á Corôa de Portugal. 

AllT. XVI. 

Que para executar 'tudo o sobredito com ordem e se-
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necessarill cum securilate Pnepolcntum Snarum Cclsitud.i
num cxcqunntur, prreponent ex sua parlc & aulorcnt 1!1 
dicto loco Sctmal, pcrsonam huic negotio aptam nulhon
tate publicà munitam, qui inprimis nomine ipsorun~ apo
chnm omnis in solutionem dicti millionis pn:cstiti Salts det, 
& dcbinc. \·ice Celsitudinis Su~ Rcgalis, Principis Port~gal
liro, ncc non vice Prmpotentum Suarum Cclsitudinum.mtc
grum prctium omnis in Naves illali & :wchcndi Salt~, ab 
lncolis Uniturum Provinciarum, lll & ab 11liis Natiombu~, 
recipict, ut cxill(lc provenlus, quanlum Jura Coronro alt•
nct, & id quod rcquiri.tur ad supplemlum nnnuum. d.crc
ctull?, modo supra dicto, Prmpolcnübus Suis Cclsilu~ll11UUS 
aut 1psorum l\bndntum solvat, & rcliqua quoquc m ma
nus l\tercatorum Salis in Setuval, acl quos ea pcrtincnt, .dct. 
Pr~ intcgritatc & fide ejus per onrc, ut e. cx.acta e ccutwnc 
& Implemento omnium supcriorum, 1medcs sese Prtl:'potcn
t~s Sum Cclsituclines constitucnt & obligent, quemadmodum 
~· horum scsc pro l1is obligant & prrcrlcs constituunt. Ad
Jnngeturque cidcm à Celsitudinc Sua Rcga1i pro sua parte 
:pcrsona, qum strpputct cum ipsa ralioncs, & ndYersas con
scrihet, omnium làm pro Jurilms, qui1m pro Snlc recepto~ 
rum, & qum extradcntur <I}Jochm diclorum receptorum, a 
duabus istis pcrsonis conjunctim suh~ignenlur. 

AU:r. >· vn. 
. ~cc ctiam cursus dictm SU}lpcditationis Salis aut. so~u

lton•s, ullo modo aut ullà ration., qurecunquc illa stl, JO

terrumpi aut turhari poterit, ncc ctiarR pcrmittclur, ul per 
arresta nut munuum injectioncs incommodctur, vcruro so
lut~o dieta, aut sutisr11ctio mcmorata semper continuetur~ 
qUJcunquc ctiam casus nut dissidia supcrycnirc queant, a~t 
qum actiones aut prct nsiones in postcrum nascantur, .•c 
ut propterea aut illa de causa, nu1\t1 rclentio, comperr.llll10

• 

aut detractio prrelendi, mulU.1 minus cx.cculio in actum de
duci queat. 

ART. xvm. d' 
Eo fine & ut nullum obstnculum, nec ullum prmpc •-

mc~lt?-m, qui executionem omnium supra scrilJlorum ~c~o~ 
ran m Portugallia Yalcat sccl Na,irria i\larum ProYtliClll~ 

'Jl' ' o . prre~ rum • JC npprllcn lia, rara ta co rum 11Ucrn i mcmnnl, ' 
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guraoça necessaria, S. A. P. estabelecerão da sua parte, e 
consti~uiruo na dita Villa de Setubal, uma pessoa capaz, 
re~esbda de auctoridade publica, a qual primeiramente dará 
quitação em seu nome do todo o Sal que for entregue para 
b P~gameuto do dito milhão, e que consecutivamente rece-

era em nome de S. A. P. o valor inteiro de todo o Sal, 
~ue ~e ~mbarcar ou carregar, assim peJos habitantes de~tas 

rovJncias, como pelos de outras nações, para do procedtdo 
pagar o que tocar aos direit9s da Corôa, e o que for ne-ce · fi ssano para suprir as faltas de cada anno, da maneira <rne 
ca declarado, a S. A. P., ou á sua ordem; como outro sí 

~ar~ entregar o que restar na mão dos mercadoros de Sal 
de Setubal, a quem o dito dinheiro pertencer. Pela sinceri
l'~de e fidelidade da tal pessoa, como tambem pela pontua-
1 ade em executar e cumprir tudo o sobredito, S. A. P. 

se huo obrigado e constituído fiadores, como elles se obri
~a.rn e constituem ~elas presentes, e da parte de Sua Alte
~ Real lhe será adjunta outra pessoa, para ter conta e re

§tstro ele tudo o que elle receber, tanto em direitos como 
:~ Sal_; e as quitações que forem dadas da dita receita, se
uo ass1gnadas por estas duas pessoas juntamente. 

ART. XVII. 

E não poderá o curso da dita entrega do Sal ou paga
JU~nto ser interrompido ou embaraçado de qualquer ma
~eJra que seja, nem serÁ permittido ~ue el!e seja impedido 
e .embargos, nem penhoras; mas sera o d1to pagame~to .e 

d~tJsfaÇão sempre continuada, nâo obstante quaesquer mcr
ac ~tes, ou embaraços ql!e possam sobrevir, o~ qoaesquer 

coes ou pretenções que possam accrescer depors; sem que 
)Jor. causa disto se possa pretender e menos executar em 
effeJto alguma retenção, compensação, ou rebate. 

ART. XVIII. 
E a fim de que não haja algum obstaculo, ou retarda

:ento q~e possa impedir em Portugal a exec~ção de tudo 

1. sohredtto, mas antes que os navios deste Pmz tanto que 
a chegarem, possam achar a sua carga prompta, S. A. P. 
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potentes Sme Celsiludines, Officialem, (rui ,,ice Coronre ~or
tugallire apud Ordines illos resídcbit mcn5e uno ante JJlo
rum discessum, de co ccrtlorem reddent. 

ART. ;rx.. 
Et quoniam Sercnissimus Portugalli<e Priuccp se ob,

tringit, quod secundum uperiora, Domini Ordincs, pro J~
ribus illins Coronre septingenlos Rt'ís c~ quolibct .modJO 
Salis perpetuo lucrifacient, ctinmsi forte in Portngal11a mo
neta inposterum mutetur, & consequcntur Crusati in mn~ 
jorcm aut minorem numerum Reis, quàrn quo in prrese~t1 
sunt, reduccntur, & sic citalum Jus eptingentorum RCJs, 
plur s yc\ panciores Crusato , quàm nunc lcrnporis, elli
cinnt; Convcntum fuit, ut i in poslcrum talis mntatio con
tlngat, coque ipso Jus Coronre ad plures aut pnuciorcs 
quàm unum Crusatum & duns quinquagcsimns vertin~a~, 
prredicta Jura quoque in eadcm proportionc dictis Ordtm
bus imputentur, id cst, tol Crusali cum talibus parlibus, 
quot rcapse pro mcmoralis J urihus soJyentur. 

ART. XX. 

]~t quamvis Prrepolentcs Smc Celsitudincs, in superio
ribus, J uri, Jlrivatis per Articulum xxv dicti Traclatô Pa
cis qm:esito, rcnunliarnnt, nihilominus cxccutio & citum 
complcmentum formalium Contra tnum, quos Comes de ~Ji
randa nomine Regis & Coronre Porlugallire, cum quibu -
dam privalis, super lcgitimis suorum pnetensionibus, ~: ' no
minalim cum Domino Guilielmo Doncker, Consulc Ha(l"icn
si, Gisbcrto de "Wit, & Abrahamo AzeYedo, qui contractus 
hlc de verbo ad vcrhum insercntur, non intermillctur. 

ART. X.XL 

Proindcque ut per hrec Lotalit r Oli1ncs causre & pra'
tcxtus, qui excculioncm dicti Tratartôs Pacis irnp dire vel 
diffcrre poterint, sublali sinl, sese clcclarnrunt & promisc
runt, lam Corona PorluO'aJ\im e' una, sicuti Prccpolenlcs 
Sure .. Celsitudincs c · altera JlUrle, qurmadmodum vigore p~re
senhum, bontl fldc ~cmrt de larnnt & l romillunt, quod 1\l 



REGENCIA DO PRINCIPE O SENHOR D. PEDRO. 46J 

ndvirtit'ão o ministro que residir da parte da Coroa de Por
tugal nesta Corte um mez antes da sua partida. 

ART. XIX . 

. E po~quanto o Serenissimo Príncipe de Portugal se 
obnga a que na conformidade sobredita os Senhores Esta
dos Geraes gosarão dos ditos direitos da Corôa de 700 réis 
em cada moio de Sal: visto que o dinheiro se poderá alte
rar depois em Portugal, e que por consequencia os cruza
dos poderão ser reduzidos a maior, ou a menor numero de 
réis.' que o que elles tem de presente, e que por este modo 
0 d1to direito de 700 réis fará mais ou menos cruzados do 
que faz presentemente. Foi acordado que succedendo tal 
tnudança em algum tempo, e por cOflsequencia o direito 
da Corôa montando a mais ou menos de um cruzado e dois 
quintos em cada moia; assim tambem os ditos direitos se
rão imputados e descontados aos ditos Estados á mesma 
prop~rção, convem a saber por tantas partes delles, quanto 
effecttvamente se pagarem pelos ditos direitos. 

áRT. XX. 

. E posto que S. A. P. hajam renunciado atraz aos di
reitos adquiridos dos particulares pelo Artigo 25 do dito 
Tratado de paz, comtudo não se deixarão de executar e 
cumprir sem dilação os Contratos formaes que o Conde de 
Miranda fez em nome d'El-Re1, e da Corôa de Portugal 
com alguns particulares sobre as suas legitimas pretenções, 
e nomeadamente com os Senhores Guilherme Doneker, 
Burgomestre da Haya, Gisbert de Wit, e Hahraham de 
Azevedo, os quaes contratos se hão aqui por expressos pa
lavra por palavra. (I) 

ART. XXI. 

E porquanto por tudo o que fica dito se tiram ir..tei
ramente todas as causas, e todos os pretextos que pod1am 

(J) Estes contra los que foram feitos em 1663, não os vimos: porém 
os Tratados de Transacçi.:o, feitos em 27 e !lB de Novembro de 1692, com 
05 herdeiros de Guilherme Doncker e Gisberto de Wit, encootrar·se-liiio 
em seu re~peclivo Jogar. Pelo que toe:~ ao de Abrahão de Azevedo, nunca 
005 foi possi vel encontra-lo, nem sabemos se existe. 
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progressu temporis, 1àm ab una quàm ah altera purle, in 
omuibus Articulis, Clausulis, &. Punctis, sine mnni dilalio
nc,. conteulione, aut pra~pedimento, & in. specie quoad _Lri: 
gcs1mum & quadragcsimum Articulum C.JUSclem executt~m 
rnandelur & adimpl alur, si uL Naves lncolarum P~orm
ciarum U nilarum, qum v·i di positioni dictorun~ Artlculo
rum, quampiam 1\cgion m Regni Porlugallire adu· .v?lunl, 
nut qum exindc \'cnicntes, aliorsum cursum suum dmgu~!, 
nullatenus in itinerihl1S suis retarda ri, aut arresto conslrm
gi, aut aliter sivc directe sive inclirecle impediri in Porlu
hus aut Litoribus Portugnllim, aut dicti Rcrrionibu , sub 
prctextu, qubd Classis unircrsalis, aut Naves Salri Condu
cL(l paratre uon inl, aut nulla alia de causa sive prmtextt1, 
~ualis qua\is etiam is sit, potcrunt. Sub hac tamen condi
twne, ut omncs Subditi & Incolm dictarum Unitarum Pro
vinciarum qui cupicnt versus Brasiliam negotiari "' ibidem 
mcrcaturnm exercere, hoc rectâ 'iô illuc facm·e nequeunt, 
scd quoLl hfic euntes &. illnc redeuntes in portus Portu~al
lim uppellcrc &, cadcm onera, propt r CÃÍtum, rationc illa
rum,_ qum versus Brasiliam nbcunt, & propler inlroitum, 
qure mdc veniunt, qure proprii Rerrni Subditi in tali casa ol
vunt, dcpendant. Spo11dentquc dicti Domini Ordinc Gene
roles in Subditos ~ In colas harum Provinciarum Uuitarum 
severe scse anima(hersuros, qui aliquando his snperius con
tentis conlmycni,se dcprchend 'nlur, 1.' " curare ut iu emo
lumentum Rcgni. Portugnlliâ pronà quauruplo mfljori, etl 
qnam sustinere ohstricti fuisscnl in Portugalliâ, si illuc Hl

nisscnt, alliciantur. Ad quam \'Írlule supra mcmora!i Trn
lflctt'ls & pr<t'scnlis Articuli tcuebnntur. 

AnT . . ·xu. 
Et cnsu quo ex parte Porturral\irc omnil.)lls supra sr.ri

plis aul ctiam aliis quibu cunquc Capilulis dicti Traclall1s, 
aut prretensm Comcntioni satisfactum non fucrit, Pr.repo
t~nt~s Sum Celsitudincs, juxla di~posilioncm mcmorall Ar
t1.cul~ IV. redi])Unt ad prislina sua Jura omnia, quro ante 
catah Traclatus conclusionem adversús Coronam "Portugal~ 
lim ipsi acquisilu fucrint, ul tamcn proplcrea Porlu~a\11 
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impedir ou dilat1,1r a execurão do dito Tratado da .paz, se 
declarou e prometeu da parte dll Corôa de Portugal, como 
tarnbem da parte de S. A. P., na forma que se declara e 
promette pelas presentes em boa fé, que ao diante o dito 
tratado de paz será executado de uma e outra parte em to
dos seus pontos, clausulas, e artigos, sem alguma dilação, 
contestação, ou impedimento, e particularmente no tocante 
a?s 3. o e 4. o artigos delle; de sorte que os navios dos ba
Jm~ntes destas Províncias Un idas, que em virtude da dis
P0~1Ção dos ditos artigos quizerem ir a algumas das Con
<{ Uistas de Portugal, ou que-tornando de lias forem destina
dos para outras partes não ]JOssam de algum modo ser re
tarda?os em suas Yiagcns, nem embargados, ou de outra 
mane1ra incomodados, directa ou indirectamente, nos por
tos de Portugal, sob pretexto de não estar prompto o com
h~y, ou frota geral, nem por outra causa ou pretexto que 
5~Ja. Bem entendido que todos os vassallos e habitantes das 
dl~as Províncias Unidas, que quizerem negociar ou merca
~e]ar no Brazil, o 11ão poderão fazer em direitura, mas se
rao obrigados tanto á ida, como ú vinda entrar nos portos 
de Portugal, e pagar nelles os mesmos direitos de saída os 
que quizerem ir ao Brazil, e de entrada os que de lá vie
rem, que· os proprios vassallos do Reino pagam neste caso. 
E promettem os ditos Senhores Estados Geraes de fazer 
c?stigar severamente aos vassallos e habitantes destas Pro
Vlncias, que se acharem em algum tempo haver cont;avin-
do ao sobredito, e de lhes fazer pagar a favor do Remo de 
Portugal, uma condenação de quatTo vezes tanto, como o 
que el1es se1ião obrigados a .pagar em ~ortugal, se. ell,es lá 
houvessem ido, como são obrigados em v1rtude do d1to Tra
tado e deste presente artigo. 

AUT. XXII. 

E em caso que da parte de Portugal se não sati~faça a 
tudo o sobredito, ou a quaesquer outros pontos do dJto tra
tado, ou da presente convenção, S. A. P. tornarão a en
t~ar . (conforme a disposição do dito 4. 0 artigo) em todos os 
dtreJtos que Jhes pertenciam contra a Corô~ de Portug.al 
notes da data do dito tratado, sem que por 1sto os Portu
guezes possam pretender a restituição do dinheiro, que el-
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J~m pecunia.:um uh ipsis, vigore cjnsdcm ilJsins !ru~att'ls, ~u~ 
ao 1n·resenl1s Conventionis, jam solutarum re5hlutwnem .81b1 

fieri, prretcndere ncqucanl. Quemadmodum quoquc, SI e: 
parte Dominorum Ordinum, dicto Tractatui aut prresentJ
bus Vaclis convcnti!l, contrayenielur, Celsitudo Sua Uegn
lis & Carona Porlugallia> ad omnia, ipsi unte ~os Tracta
t.us virtute ipsius iUius IV. Articuli, compctentm Jura rc
dibit. 

Al\T. xxm. . 
Et l{tlOniam .iam ante conquer batur de intrrr~pt~o~c 

& turhutione Commerciorum, ex diss nsionc & dlSS1010• 

qum intrr duas Nationes hactenus inlercessit, tàm in Eu
ropa quii.m i'l lndiis subortà; Amícitia, quro per 11rre.sentes 
hos Tractalus rcstauratur, hoc rffectui dahit q~Od Vl Con
ventionis hujus & mediante cxactâ executionc supe;:~u con
tentorum, unius alteriusve bonum & conditio ommhus ra
tionibus, & omnibus convenientilms modis promovehitur, 
& inprimis Ntwigationi & Commerciis Subditorum & In
cola.rum unius alteriusve omnimode, in specie \Cf~ vers~•5 
Indmm Oriental em, secundum Jus Gentium, favcb•lur, 111 
tautum ut ·nullum omnino ratione illius perferatur, minus 
ub uno altcri inferatur impedimcntum, nec p rmittctur,.ut 
hoc ab unius aut alterius Subditis perpetrelur, qttin potiils 
ex adverso, i forte fortunm quicl simile c. una aut altera 
-parte contingat, (quod Deus nvertat,) id stntim emeudetnr, 
& parti lres:e debita satisractio prreslctur. 

Al\T. XXIV. 

Ante omnin yero quemadmodnm Regia Sua Celsitn~o 
se pro se & omncs suos Subditos obslringet, quod m"{lota 
superiora observet, & ut sanctc per omuia observentur •. er
fi~iet; Sic quoquc pro parte suô. Prrepotenlcs Sme C~lstt_u
dmes pro se, & vro omnibus suis Subditi , "' nommatun 
pro Societatis Orientnlis & Occidentalis lndire homini-hus, 
sese obstringunt, curaturos semet ut in omnibus prrosens 
T~a?lalus observetur, & ~ax ubique t~m in_ Europa, 9uà~ 
ahbt conservetur, prout m prrecedcntJ Arttculo plen1ils & 
longius comprehensum esl. 
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les houvessem já pago em virtude do mesmo tratado, ou 
da convenção presente, como tambem se da parte dos Se
nhores Estados se contravier ao dito tratado ou á presente 
convenção, Sua AJteza Real, e a Corôa de Portugal torna
rão a entrar em todos os direitos, que antes do dito tratado 
lhes podiam pertencer em virtude do mesmo 4. o artigo. 

AhT. XXIII. 

. E porque antes disso se hão feito algumas queixas de 
rnte~rupções e impedimentos de commercio, succedidos pela 
má. mtelligencia que até agora houve entre as duas nações, 
assrm em Europa, como nas Indias; a amizade que pelo 
presente tratado se toma a restabelecer, produzirá tambem 
este effeito, que em ''irtude desta convenção, e mediante a 
pontual execução della, se procurará o bem, e a melhoria 
de ~ma e outra por todas as vias, e por todos os meios con
vementes; e principalmente se favoreéerã a navegação e o 
commercio dos vassallos e habitantes de uma e outra por 
tod~ a_ parte e particularmente na India Oriental, segundo 
0 drreito das gentes; e conforme a isso se não farão algum 
aggravo ·nem moles tia uns a outros, nem permittirão que 
tal se faça pelos vassallos de uma, nem de outra parte; mas 
ao_ contrario, que se succeder algum dia qualquer cousa ~i
rni!hante de uma parte ou de outra, (o que Deos não permit
ta) que o dano será reparado sem dilação, e se dará J parte 
lesa a satisfação que lhe for devida. 

ART. XXIV. 

. E sobretudo que como Sua Alteza Real se obriga por 
st, e por seus vassallos a observar e fazer observar inviola
velmente em toda a parte o que fica dito; assim tambem S. 
A. P. se obrignm por si e por s~us vassallos_, e nomea?amenle 
pelos das duas CompanJ1ias Onental e Occldental a fazer ob
servar em toda a parte o presente tratado, e manter a p~z 
tanto em Europa, como nas mais partes, do modo que mais 
amplamente fica deduzido no artigo precedente. 

TOJI. 1. 30 
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.\Rl'. X Y. 
Tandem com ntum <'5l nb utrisquc Part1um, 'luud '~ra

ctatu~ hir, & conl nla 111 prwscntibus .\rticuli~: i~ ~pllma 
& forma lc"'itima làm C'\ 1,arlc Screnis imi PrmrqHs Por-

t- , r 
lugnllim, quàm P • 11nrl Dominornm talnum Gcncrn mm 
Un.ilarum ProYinciarum, ,. · qnidcm per Litrrns Patentes 
unms nlt riusvc Staluum mnjori Sirrillo rohorutas~ co~~r
l"':en~ur cc' ralihabcantur, & quod Instrumcnla l~utJbnlllll~
ms, 1t1lra spalium trium m 'llSÍI. n, à suhsignahs p~~senll: 
hus Tractatihus num rnndorum, wl ctiam citius. SI td ficrr 
qnrnt, mutuo e ·tradcntur, "' quocl omnin in hoc Trnclal_u 
cornprehcnsa, latim po l mutationem memoralarum llnlr
hnbitionum in forma, & modo consueto puhliccntur. 

In filiem & tcstimonium corum, Nos Ll'natus E trnor
dinarius mcmorati Scl'Clti·simi Principis Porlugalliw, & ~os 
Commissarii Delegati dictorum Dominorum Ordinum, nr
lute l\landatorum, à Superiorihn · no lris nohis datorum 
& jamjam lranscriplorum, Artículos isto~ mnnn nn~lrn JlfO

prin suhscripsimus, iisquc Sigilla noslrn nnpressimus. HilglC 
XXX Julii Anno lHDCLXlX. 

(L. S.) D. Francisco cl<• 
Mello. 

(L. S. 1 ,Y. 'an Hcuckclom. 
L. .; Johan de 'Yit. 
L. S.l A. Pictcrson. 

(L. S. ) Joh. Baron van Hr<•clc . 
L. S. \ K n1n Brnthrm. 

(L. S.) Egb. Tlorrnkrn. 

,\J\TI I:LUS EPAI\t TU. 

Quandoquidem Domini Ordines Gencralcs Prminc.'n
r~m Unitarum Be1gii, in rticnlo ·1 hodie conclusi ~ ' w
Vtcem subscripti Traclatus se e obstrinxerunt, curaturos 
Prrepotentes Suas Celsitudincs id ipsum, ut Subdili & In
co!~ dictarum Provinciarum Unitarum quotnnnis tantum 
Sahs tolla~t ~ avehant, quantum ejusdem sustulêr.. lne
xêre, proxtmts prmcedentihus annis ii, qui pr:t' ahts Nn,c~ 
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ART. XXV. 

Finalmente foi convindo de uma e outra parte que este 
tratado e tudo o conteudo nos presentes artigos, será confir
mado e ratificado na melhor e mais legitima forma q~te po
der ser, tanto da parte do Serenissimo Principe de Purtugal, 
como da dos Senhores Estados Geraes das ProYincias Uni
das; e isto por cartas patentes de um e outro Estado, e sel
lad?s de seus grandes sêl los, e que os instrumentos das ditas 
ratificações serão mutuamente entregues dentro do espaço 
de tres mezes a conlar do dia da assignatura do presente 
tratado, e tudo o que nelle se contém será publicado de uma 
e outra parte, logo depois da permutação das ditas ratifica
ções nas formas e lugares costumados. 

. Em fé e testemunho do qual, nós Embaixador Extraor
dJ?ario do dito Serenissimo Príncipe de Portugal, e Com
rnJssarios deputados dos ditos Senhores Estados, em virtude 
d_os poderes a nó dados por nossos Superiores, havemos as
sJgnado de nossas proprias mãos, e sellado de nossos Sinetes 
estes artigos na Haya, em 30 ele Julho ele 1669. 

(L. S. ) D. Francisco de 
Mello. 

(L. S.) W. van Heuckelom. 
(L. S.) J oh a n de "\Yit. 
(L. S. ) A. Pieterson. 
(L. S. ) .To h. Baron van Recde. 
L. S. ) E. ,-an Benlhem. 

(L. S. ) E. Horenken. 

AllTJGO EPAIUDO. 

Porquanto os Senhores Estados Geraes das Províncias 
Unidas dos Pajzes Baixos se tem obrigado pelo artigo 11.0 

do Tratado que hoje foi concluído c assignado entre nós, 
a que S. A. P. farão de modo, que os seus vassallos e ha
bitantes das ditas Províncias Unidas irão buscar to.dos os 
annos tanto sal, quanto foi ó mais que elles tiraram em al
gum dos dez annos proximos passados; e que pelo artigo 
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1669 suas onerarunt. Et in Arti ulo sequenti xn conrcnlum 
Jt~~'0 fuít, quod si conlin~nt, defc tum aliqucm vel oh. Bella, v~l 

conlentiones Marítimas vel alias ob incommoclltalrs, ah
quaudo supervenire po~se, sic ut Subditi ~ · Inc?Ire dieta
rum Ptovin iurum Unilnrum nd tollendam quanl1latcm S~
lis, ad quam avehendam vi prrecedenlis Arliculi XI ndsln
cti sunt, illuc commearc haud valeanl, quod lunc Coro~1~ 
Portugallire dcfectum illmn suppl re non tenea~ur~ ms~ 
prius mcmorati in prrecedenli articulo inlegri vi(Tmt1 anm 
pl narie finem suum nacli fucrint, ut tamcn ea propter 
usmas aliquas pendere obligata haul siet ~.:·c. Plenioris ~c
clarationis ergo. & pnmeniendorum dis ioiorum grallà. 
qum inposlerum sive rationc justre quantitalis Salis, q~.à 
lncolre dieta rum U nilarum Prm inciarum, qui prre alns 
maxímam partem ;wex~re de S tm al, Naves uns onera
runt, sive eliam ob incommoditatcs alias, qure sufficcrc pu
labuntur, ul ipsi illi Incolre à tollenda ~.: · 1nehcnda toln 
dieta quanlitale Salis, abstinennt exoriri poterunt; per prre
senlcm Arliculum separatum conwnlum ~ concordatum 
est, quernadmodum Nos per prrescntcs com nimus "_ CO I~~ 
cordnmus, quod e parte Portucralli::e, unà cum Uatihnbl
lione cilati Tractalt'ts insimul ex~raclus authenLicus Rcgis
L~·orum sup~r reccptis J uribus de imporlnlionc & ~xporln~ 
l10ne, ~ r nhorum Registrorum 1mblicorum laudal1 Rrgm 
Portugallite, super ornni Sale, quo Incol::e memoraturum 
Provinciarum in Setuval in Annis MDCLIX. IDCLX. l\IDCLX1· 

1\IDCl:x.n. MDCLXJII. JUDCL." lV. ;\IDCL.-v. ~IDCLXVI. Naves 
onernrunt, cum nornine & co(Tnomine Navarchorum &. Nn
vium, à quibus & in quas dieta quantitas Salis recepta ~si, 
extradcnlur, quo mediante hoc, & ope aliarnm informatJO
num à Prrepotentibus Suis C lsituclinibus desuper in bise e .Re
g~o.nibus ínterim captandarum, ante }Jennutationem R~tthn
httlonum per muluam conventionem dcfiniri & i11 sp etc dc
ten;ninuri justa quanlilas modiorum, quos lncoln.' dictnrum 
Umtarum Provinciarum quotannis tollerc & avchere tene
h.untur, ctucat, & ut contenlis in memoralo Articulo Xl· ~
llsfiat,. in relíquis vero penes Principcm Portup;alli:r eleclJO 
& opt1o maneal, conditionem in dicto Articulo :1. e:pr~s
sam i~ suo vigore relinquendi, camque generalit~r e. sntc 
exccpltOHc cxcqucmli, id esl, siuc discrptntione d1clum de-
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decimo segundo seguinte foi accordado que em caso que 
possa succeder alguma falta por guerras, ou embaraços por 
mar, ou por outras incommodidades, que em algum tempo 
P?ssam sobrevir, de sorte que os vassallos e habitantes das 
d1tas Províncias não possam ir buscar a quantidade de sal, 
a que elJes se tem obrigado pelo sobredito Artigo 11. o Em 
tal caso a Corôa de Portugal não será obrigada a suprir a 
esta falta, senão depois da expiração inteira dos vinte annos 
de que se faz menção nos artigos precedentes do mesmo Tra
tado; sem que por razão disso ella s~ja obrigada a pagar al
gum interesse ou redito. Para maior clareza, e a fim de pre
ve.nir as differenças que ao diante se podem encontrar, ou 
SeJa tocante á justa quantidade de sal que os habitantes 
d'estas Províncias podem haver tirado em algum dos ditos 
d~z annos, em que elles tirassem mais sal de Setubal; ou 
seJa no tocante á sufficiente qualidade das incommodidades 
pelas quaes os mesmos habitantes se podem abster de tirar 
e carregar toda a dita quantldade de sal; Foi convindo e 
accordado por este presente Artigo separado (assim como 
nós concordamos e convimos por estas presentes) que da 
parte de Portugal se apresentará, juntamente com a ratifi
cação do dito Tratado, uma Certidão authentica dos Livros 
de receita dos direitos da entrada e saída, ou de outros re
gistros do mesmo Reino de Portugal, de todo o sal que foi 
carregado pelos habitantes d'estas Províncias em Setuhal 
nos annos de 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 
1666, 1667 e 1668, com expressão dos nomes e sobreno
~es dos mestres, e dos navios, pelos quaes, e nos quaes a 
d1ta quantidade de sal foi carregada; a fim de que com 
esta noticia, e com as outras informações que S. A. P. to
marão entretanto sobre o mesmo negocio n'estes paizes, se 
~ossa ao tempo da. permutação das ratificações, fixar e plir
~Jcularmente determinar por uma reciproca convenç-ão a 
J~sta quantidade de moios, que os habitantes d'estas Pro
VJncias Unidas serão obrigados a ir buscar todos os annos, 
para satisfazer ao conteúdo no sobredito Artigo 11. o E além 
d'isto que ficará na escolha e opção do Príncipe de Portu-
gal o fazer subsistir e executar geralmente, e sem algum~ 
excepção a condição expressa no dito Artigo H.Q, convem 
a saber de suprir sem contestação a sobredita falta depois 
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lli6!1 fccLum ante derursum virrinti annorum supplcndí, aut po~ Jul~o · · " 
31 ltüs w·ca finem 1.' ' ante c . piralioncm cnjuscunquc nt11.11 

pro.mple & in paraln pecunia, terliam partem jus~i ralot:1' 

Sal1s, quocl Subditi & rncoloo UniLnrum Pronncwrun.1 111 

dieta anno infra qunntitnlcm in mcmorato arti ulo SllJHI

lntnm tollrre in1crmiscrunt, solvrndi: Dummodo lnndatus 
f?ominus Princcps ante pcrmutationem Halihabitin~111m, ra
llonc bujus altcrnatiHe cll'finitc S<' tkrlnrarP1 : '" st quan~lo 
posterius mcmlJrum i ]Vi us ejw;dem alternntiYro ac~eprnl • 
ucmpê promplc in pnrata pccuuifl tcrtimn partem dicll. d<'
f~ctus C:\solvcndi, lpse r<'n[n', cum cffi' tu,~.: · ~int• dilall~nc 
('•de~n s~1isfa ·ict, & si id 11011 pncstilcrit, Prrepol<'nl?S ~u.re 
Cel::lltud111es anno insequcnli, intcgrum defcctus prcllltlll 1_11 

Salc, sccundum in stipulatiotll'm drdu tum, ~.: ·. in -x. Arll~ 
C~llo cjusdcm Tractalus, cruoarl suppl('menlnm dc.fecluS, qut 
tne culpa nltc-mcmornlarum Suarum Celsituclunlm, aut 

Subditornm & Incolarum Proyinciarum Unilarum ~ · ra
li?uc quanlilatis Salis, qnfl' e. causa ibidem contcnln Art. :· 
s~•pulatn fucrat coutigcril, plenius e:'.pressum modum aCCJ· 
r•enl. Actnm Ilagm die X'-l .Julii ~lDCTXI.. 

~L. ~.) n. Francisco de 
1\lcllo. 

(L. S. ~ \V. Yan lle~~cll'lom. 
(L. S . .Tohnn de" 1t. 
(L. .) A. Pirterson. 
L. S. Johnn Baron \illl Hrccl(•. 

' L. S. ) E. Hlll Bcnthcm. 
(L. S.) E. Ilorcnkeu. 
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da expiração dos ditos vinte annos, ou de pagar no fim de 
cada anuo prornptamente em dinheiro de contado, o justo 
terço do valor do sal, que os vassallos e habitantes d'estas 
Províncias U niclas houverem deixado de carregar no dito 
anno, menos da quantidade estipulada no dito artigo. Me
diante o qual o dito s.or Príncipe se explicará positivamente 
sobre a dita alternativa, ao tempo da permutação das so
l)l·editas ratificações. E em caso que elle aceite a derradeira 
parte da mesma alternativa (a saber o pagar promptamente 
em dinheiro de contado a terça parte da di ta falta ) que ella a 
satisfará real e effectivamente e sem dilação; e em falta disto 
o anno seguinte S. A. P. receberão o valor inteiro da falta 
em sal, da mesma maneira que ha sido estipulado, e mais 
amplamente expresso no 10.0 artigo do mesmo Tratado, 
sobre o supplemento da falta que succeder, sem ser por 
culpa de S. A. P., ou de seus vassallos e habitantes d'es
tas Províncias Unidas, e isto além -da quantidade de sal, 
que pela razão n' elle declarada se tem accordado pelo dito 
10.o artigo. Feito na Haya, aos 31 de Julho de 1669. 

(L. S. ) D. Francisco de 
Mello. 

(L. S.) W. vau Heuckelom. 
(L. S. ) J ohan de Wit. 
(L. S. ) A. Pieterson. 
(L. S. ) J ohan Baron van Reede. 
(L. S. ) E. van Benthem. 
(L. S.) E. Horenken. 
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f.O~VENÇ,\.0 E:'iTllli O SE:'iUOII U0.\1 PEIH\0 Pllli'iCIPE llliGEi'iTE 

BAIXOS, SOBLlE A SACA llO SAL UE SETlTJl,\L, A SlGNADO 

1'011 PA llTE OE PORTUGAl EM lfl DE SETil\\BllO E pJi:J,,\ 

Quum anno 1669 faclus el ratihabitus fueril Tr~c~a
lus et amica Compo ' ilio su11er contro,-crsiis, qme pact 111

-

ter Lusitaniro Regnum cl Gencrales Provinciarum Fre~e
rati Belgii Ordines anuo 1661 inil<c officere possrnt, cuJUS 
in Tractatll.s Articulo 11.0 declaratur prwfatos Ordines Gc
neralcs obligatos esse, ac leneri in id operam suam con
ferre, ut P~ovincia~um supradictarum populares, i~colre~~~ 
lantum sahs per smgulos annos r. Oppido Cetobnga ('u .. 
go Selm-a\) extraherent, quantum extraxissent eo decet~nu 
antc~edentis anno, quo mniorem illius nvehendi ~uanltta
tcm m naves suas imposuissenl, ac paritcr in Articulo se
parata exponitur, qltod ad maiorem rei pcrspicuitatem, ul
quc ohv1am eatur contentionihus, qure enasci deinc~p~ pos
scnt, .. sive :at~one justa> quantilatis salis, quem d1ctarum 
Belgn Provmctarum incolre navihus ave isse possunt eo p~re
fati decennii anuo, quo maiorem quanlitatem ex opp!do 
Cetobrigo. superius memorato avexerunt, seu incommodo~ 
rum sufficienlium rcspectu, ob qure iidem Belgre f~?.erall 
~mnem prrefatam quantitatem salis extrahere, nav1gnsque 
1mponere abstinuerinl, tempore quo r.jusdem Tractatí'ls mu
luo tradcntur, poterit statui, a c spcciali inter partes con
ventione difiniri justa quanlitas salis modiorum ( quod meo
s~rre genus lingua vernacula Lusitani moyo appel\ant).quam 
dtctarum Belgii fmderali Provincinrum subditi et wcolre 
quotanni e dicto oppido exlrahere tenebuntur, ul .iis qua: 
prrefato ll.o Articulo continentur !'atis6at; ct quomanl per 
temporum turbamenta hucusquc non licuit d" hac Ralis quan-



E OS ESTADOS GERAES D"AS PROVINClAS UNIDH DOS PAIZES 

EM LISBOA NO 1.0 DE 'JUNHO DE 1677-R!ITIFICAD.A 

DOS ESTADOS GEllAES E~f 8 DE IULHO no DITO ANNO. 

Como no anno de 1669, fosse feito e ratificado um 
Tratado e composição amigarei, sobre as controversias que 
poderiam oppôr-se á paz celebrada no anno de 1661, en
t~e o Reino de Portugal e os Estados Geraes dus Provín
Cias Unidas dos Paizes Baixos, no Artigo XI do qual Tra
tado se declara que os ditos Estados Geraes se obrigavam 
e_ compromettiam a empregar os seus esforços, para que os 
Cidadãos e habitantes das ditas Províncias extrahissem an
nualmente da Villa de Setubal, tanto sal quanto houves
sem d'ella extrahido em um dos dez antecedentes annos, em 
que tivessem carregado em seus navios maior quantidade 
do mesmo; c no Artigo separado do qual Tratado se ex
põe, que para maior clareza, e a fim de obviar ás differen
?as que depois se podessem originar, quer por causa da 
.J~st~ quantidade de sal, que os habitantes das ditas Pro
VUJcras podem haver tirado em algum dos ditos dez annos, 
em que tirassem maior quantidade da mencionada Villa de 
Setubal, quer em relação ás difficuldades em presença das 
quaes os mesmos habitantes das Províncias Unidas se abs
tivessem de tirar e embarcar toda a dita quantidade de sal, 
poderá, na occasião da entrega reciproca das ratificações do 
mesmo Tratado, fixar-se e determinar-se entre as partes, 
por uma Convenção especial, a justa quantidade de medidas 
de sal (que os Portuguezes, em língua familiar, chamam 
mo!os) que os subditos e habitantes das ditas Proviocias 
U~tdas serão obrigados a extrahir to~os os _annos da dita 
V1Jia, a fim de se cumprir o que no d1to Artigo XI se con-
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J~~6~0 titale per r.onventionem stntnenda ac definienda traclare, 
1 Celsissimus ac Polcntissimus Domiuu Pclrus Lu itanire 

P~i~ceps ac Gubernator, et similiter Celsí ac Potentes Do
~~~~ fmdcrnlarum Belgii Provinciarum Geucrnlcs Ordines 
lflYJcem ~u.p~entes difficullatibus, qum ofl'erri posscnt ~c~ur
rcre, nmJCilmrnque inter snbditos nc Ycclígalcs ~uos dhba
tnm conservare, mutuo consensu in Commissarios suos nun
Cl.1paver.unt, Serenissimus quidem ante memoratus Lu .ita
nun Pnnceps Illuslrissimos ac E ·cellentissimos Dommos 
Nunium Alvares Pereira, Ducem de Cadaval, Marcbionem 
de Ferreira, Comilem de Tentugal, Dominum Ü]lpidorum 
de Povoa de Sancta Christinn Villa nov& d'Anços, Raba
çal, Arega, Villa-ruiva, Albc~gnria, Agoa-clos-Pei .·es, P~
r~, Vermelha, Cereal, Commcndatorcm de Grandola ~r.d1 ~ 
ms Sancti Jacobi, à Consiliis Slalt'l.s cjusdem Scremss1!111 

Principis: llenricum de Sousa Tavares de Silva, ~lnrchJ~
ncm de Arronches, Comitem de Miranda, Dominum Oppl
dorum de Podentes, Vouga, Folgosinhos, Olivei~a rlo Bau·= 
ro, Gennello, Sousa, Arrancada, Prrefectum arcJUm de .Ar 
ronches et Alpalhão, Commendatorem de .Alvaiade, V~lla
nova .de. Alvit?, Proença, Alp·alhão, Insularum Terce~rre, 
s.aJ~Cti .lntebaelts, ~t Madeirro, Supremi Sena~~s. el armO I ~m 
CIVItabs Portuens1s Gubernatorem, a Constho Status ]lla'
fati Serenissimi Principi , et Franciscum Corrêa de Lacerda 
à Consiliis ejusdem Domini Principis, suum Status c. re-

. . C · · un l.unum et Bullro Sanclm CruCJatro Generalem omm1ssaJn . 
ex una, nec non supradicti Potentes frederati Belgii Or~t
ues Nobilissimum Dominum .Joanncm Woirsen, suun: lLI 

pr~fati Principis Aula Rcsidcntcm e_ altera parte, cu1n Jdod 
oms .racultatibus ad lt·act.anclum, idque conslltu~ndu?;l, qu.o 
mag1s in rem esse virlebitur. Qui quidem Comm1ssa~·n utnn
quc nuncupati, poste. pensum, discussumque ne(l'o~wm c~n
venerunt in hroc verba: nimirum, quod memorab sup~nu~ 
Domini Fmderati Belgii Provinciarum Ordincs obllgall 
crunt, siculi se per hauc conventionem obligant, et tenebun
lur octoginta quiuque modiorum salis millia ex prrefato Cc
tobrigre, seu Setuval Oppido per annos singulos c:truh~r~ 
et ave~cre. In quorum fidem ac firmitudinem nos prreln~~ 
Comnnssarii reei procê nuncupati, virtutc facultulum no~~s 
a su,Jerioribus nostris lraditamm, huic conveutioni proprll 



REGENCJA DO PRINCIPE O SENHOR D. PEDJlO. 475 

tem; e já que não foi possível até aqui tratar de estabele
cer e determinar por uma Començão aquella quantidade de 
sal, em consequencia das agitações dos tempos: o Muito 
Alto e Muito Poderoso Senhor Dom Pedro Príncipe Re
gente e Governador de Portugal, e hem ass[m as Altos e 
Poderosos Senhores Estados Geraes das Províncias Unidas 
d?s Paizes Baixos, desejando reciprocamente occorrer ás 
dt~culdades que podérem surgir e conservar inalteravel a 
amrsade entre os seus subditos e tributarias, nomearam 
de coi?mum accordo para seus Commissarios: o mencionado 
Serentssimo Príncipe de Portugal, aos Illustrissimos e Ex
cellentissimos Senhores D. Nuno Alvares Pereira, Duque 
de Cadaval, J.\liarquez de Ferreira, Conde de Tentugal, Se
nhor das Villas da Povoa de Santa Christina, Villa Nova 
d'~nços, Rabaçal, Arega, Villa-ruiva, Albergaria, Agua dos 
Pe1xes, Pera!, Vermelha, Cereal, Commendador de Gran
dola na Ordem de S. Thiago, do Conselho de Estado do 
mesmo Serenissimo Príncipe; Henrique de Sousa Tavares 
da Silva, Marquez de Arronches, Conde de lUiranda, Se
nhor das Villas de Podentes, Vouga, Folgosinbos, Oliveira 
do Bairro, GermeiJo, Sousa, Arrancada, Alcaide de Arron
cbe~, e Afpalhão, Commendador de AlvaJade, Villa-nova de 
Alv1to, Proença, Alpalbão, das Ilhas Terceira, de S. Miguel 
e da .Madeira, Desembargador do Paço, -e Governador das 
~rmas da Cidade do Porto, e do Conselho de .Estado do 
d1to Serenissimo Príncipe; e Franciico Correia de Lacerda, 
do Conselho do mesmo Senhor Príncipe, Seu Secretario de 
Estado e Commissario Geral da Bu!Ja da Santa Cruzada, de 
u_ma parte; e da outra os ditos Poderosos Estados das Pro
vmcias Unidas ao muito Nobre Varão João Wolfsen, Seu 
Residente na Côrte do dito Príncipe, com poderes competen
tes para tratarem e ajustarem o que mais conveniente pare
cer. Os quaes Commissarios, nomeados de uma e outra parte, 
dei_>ois de expendido e discutido o objecto, cónvieram no se
gumte, a saber: que os mencionados Senhores Estados das 
Províncias Unidas dos Paizes Baixos serão obrigados, como 
pela presente Convenção se obrigam, a extrahir e exportar 
.annualmente da dita ViJJa de Setubal oitenta e cinco mil 
moios de sal. Em fé e firmeza do que, nós os ditos Commissa
rios, reciprocamente nomeados, em virtude dos poderes que 
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tGGi manibus nostris subscripsimus, eamquc noslrorum. icrii?-
Junho · d > 

1 rum Impressione munivimus. Aclum UIJS ipone pnma 1 

mensis Juuii, anno 1677. 

(L. S.) Duque Marquez de Ferreirn. (L. S.) Joh. V{olfs 11 • 

(L. S. ) 1\Iarquez Conde ele ·Miranda. 
, L. S. ' Francisco Corre in rll' Lncercln. 
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nos foram conferidos por nossos Superiores, assignámos de 
nossas mãos esta Convenção e a sellámos com o sêllo de nos
sas armas. Feita em Lisboa, no dia primeiro do mez de Ju-
nho do anno de 1677. 

(L. S.) Duque Marquez de Ferreira. (L. S.) João Wolfsen. 
(L. S.) Marquez Conde de Miranda. 
(L. S.) Francisco Correia de Lacerda. 

--
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TR .\TAn PROYISlO~,\J. (I ) E tiTRE O E.'IJOR DOU I'EDilO Ptll:'i 

TlT\JlÇÃO D.\ COI.O:'I'L\ no SACIU~tEHO E S,\TJSFAÇÃO PELO 

G:'I'ADO Eftl LISBOA. A 7 DE MAlO DF. 1601, E RATIFJC,\DO 

PA"JIA E~l 'tfl DE ~IAIO DO DlTO A~.'O . ( ~ ) 

( ~o u s~ . 111<r. Gr.,,;u . 01 c~•~ nFII., Pnov . r . 11. 1.1V. IV , r< n. lül.) 

Em Nome da antissima Trindade Padre. Fillw. E$pi
rito anto, Tres Pessoa.ç, c Hum Só Deo.~ rcrdadeiro. 

Como por occnsilio ela NoYn Colonia, que com nome 
do Sacramento. o Goyeruador do Rio d ~ Janeiro D. Ma
noel Lobo, pelo me1. de .lanciro do anno pns ado de 168~. 
fundou, c poYoou na Costa, e margem Seplenlrional do ltt~ 
da Prata, defronte da Ilha de S. Gabriel, chegada que f~) 
esta no I icia pelo mel de A rro to do mesmo anuo, se l·xct
tas em algumas differenças de intcrc:;scs, I' din•itos, que 
forào promm idas, c tratadas amip;an•Jmcnh'. 

Por parte de Sua 1'\Iacrcstade Catholica com o funda
mento de dever reparar-se o neto turhnti' o, cnuz.ado ~.om 
esta fundação em os legitimas direito de quicll'l, t> pal·tfirl'l 
posse; em que se l'lclHwa de qufl::.i dous 8ecnlos a c~l!l part:, 
do Rw do Prnta, sua nawp;açào, Ilhas, c Cnstas A~slrnc. • 
c Septentrionaes, c demni. -terras adjacentes, rcd,~ztndo-sc 
as cousn a seu primitilo estado até que com mats cxaclo 
conl1ecimcnto de causa ::.c dcdarosscm os direitos de pro
priedade, que podião pertencer a humn, c outro Coroa, 
con!()rmc a justa dcmarcacão, acordada no a~scnto, que en
lrc os RcJS Cntbolicos, c de Portugal se tomou em 'for
de illas em etc de Junho do anno de 1493. 

(1) O MnpJla das Tcrrns sohrc qlle se fez fslc Tratado ncha·s.e n~, r~: 
( ~) DPrlnmdo ~em rlfrito prlo Art. n do 'frnln<lll ne .\lhnOÇ• 



CIPE llEGENTE E CAULOS 11 REI DE BESPA~DA, SOBRE A fiEs

ATAQUE FEITO PELO GOVERNADOR DE DUENOS AYRES, ASSI

POR PAUTE DE PORTUGAL El\1 13 DE JUNHO, E PELA DE HE8-

(110 RXENPJ.AR J'IPBJ'.ô>O Ell LISBOA ~O A~~O I>F. 1760. ) 

En el Nombre de la SS. Trinidad tres Personas distintas, 
y un só Dios 'l'Cnladero. 

Como por ocazion de la nueba Colonia, que con nom
hre dei Sacrarpento, el Gorernador del Rio Janeyro Don 
Manuel Lobo por el mes de Henero del ano pasado de mil 
} seiscientos y ochenta fundo, y poblo en la Costa, y mar
Jen Septentrional del rio de la Plata, frente de la Ysla de 
San Gabriel, (llegada, que fue esta noticia por el mes de 
Ag~sto del mismo ano) se excitasse o algun~s diferencias 
de-mteresses, y derechos, que fueron promobulas, y trata-
das amigablemen te: 

Por parte de Su 1\[agestad Catholica con el fundamento 
de ~everse reparar sl acto turbatiho ca~sado con ~sta fun
daciOn en los legitimas derecbos de qULeta, y pacrfica pos
se~sion, en que se aliava de casi dos siglos a esta parte del 
Rw de la Plata su nabeaacion Yslas, y Costas Australes, 
Y Septentrionales, y dem~s tierras adyacentes reduciendose 
las cosas a su primitivo estado, hasta tanto, que con mas 
exacto conocimiento de causa se declarassen los derecbos 
de propriedad, que poderian pertenecer a una, y outr.a Co
rona, confórme la justa demarcacion acordada en el ass1ento, 
que entre los Reyes Catholicos, y el de Portugal se tomou 

do mesmo. Tiramo-lo dos Mss. da Cnza dos Srs . Ma.rquezes de Penalva. 
18 de Junho de 1701 e pelo Art. YJ do tle 6 de Fe,•ereiro de 17l!í. 
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Por parte do Serenissimo Príncipe de Portucral, satis
fazendo a esta instancia com o motivo de assentar, que a 
sinceridade, e boa fé, com que da sua parte se havia pro
cedido na occupação daquelle sitio o devia conservar em 
sua retenção sem pcrmittir, que em modo algum se pu
desse presumir haver tido animo de turbar, nem trans
cender os limites da demarcação de Sua .M:agestade Ca
tholica, preoccupando parte, sitio, nem lugar, que ente~
desse pertencer, nem a sua possessão, nem a seu doml
nio, senão de fazer hum neto licito, em uzar daquelle ter
reno, cuja situaç.ão na margem, e costa Septentrional do 
Rio da Prata, com justos fundamentos entendia era perten
cente á demarcação de sua Coroa, assegurando, em demons
tração de tão puro intento, a prompta disposição, em que 
estava de reparar qualquer prejttizo do direito da sua 
Coroa, que se moslrase por parte de Sua Magestade Ca
tholica haverlhe resultado desta fabrica, sem alteração do 
estado prezente, para cujo effeito conviria nos meyos, ou 
arbítrios mais conferentes, que a ambos os Prit,cipes pare
cessem. 

E porque achandose as cousas ue.sle estado, pendente 
este amigavel Tratado, e confereocin o Serenissimo Prin
cipe de Portugal mostrando senlime~to, ha expressa~o a 
Sua Magestade Catholica a noticia, qu lhe ha chegado de 
havers~ apoderado da dita Colonia o Governador de Bue
nos A~rcs o dia 6 de Agosto do mesmo anno, proced~ndo 
po~ vta de feito com morte de alguma parte da gu?~mção, 
pmão do Governador, e mais crente de milícia, c vtstnhan
ça, e apprehensào ela artilharia, armas, munições, e petre
chos de guerra, valendo-:se para este effeito não só da. gente 
de s~a c.onducta, senão ele numero copioso de l?dt?S .da 
obed1encm de Sua Magestade Catholica, tudo isto m~tcltvo 
do Tratado amigavelmente introduzido, c de notono ex
cesso, para o animo de entender rcintegrarse da o~.upo
ção ~es~e ~erreno, considerando-o por proprio, e su]etto il 
sua .Ju~tsdtcç{lo, nunca podia comutar o acto regul?~o de 
restttmção em os immoderados, e violentos de hostlhdade. 

E sobre este incidente, pedida reparaç.ão do damno, e 
demonstração do excesso, e que precedendo hum, e outro 
se restabelecesse o curso (\a conferencia, allrrarlo com tão 
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en Tordesillas en siete de Junio de mil y quatrocientos y 
nobenta y tres. 

. Por parte de! Serenissimo P.rincipe de Portugal, satis
f?cJendo a.esta instancia con el moti-bo de assentar que la 
smceridad, y buena fee, con que de su parte se havia pro
ceclido en la ocupacion.de aquel sitio la devia conservar en 
su retencion sin permitir, que en modo alguno se pudiesse 
presumir haver tenido animo de turhar, ni transcender los 
limites de Ia demarcacion de Su Magestad Catholica preocu
pando parte, sitio, ni Jug·ar, que eotendiesse pertenezer, ni 
~ ~u possession, ni a su domínio, sino de bazer un acto 
~l c 1to en usar de aquel terreno, cuy_a situacion en el mar
Jen, y Costa Septentrional dei rio de la Plata, con justos 
fundamientos entendia era pertenecit)nle a la demarcacion 
?e su Corona, assegurando en demostracion de tan puro 
Intento la prompta disposicion, en que eslaba de reparar 
qualquiera prejuicio del derecho de su .Coro na, .que se mos
trasse por parte de Su ~1agestad Catholica haverle resul
tado de esta fabrica sin alteracion dei estado presente para 
~uyo efecto convendria en los medios, o arbítrios mas con
ferentes, que a ambos Priucipes pareciessen. 

Y porque hallandose las cosas en este estado, pendiente 
e~te amigable Tratado, y conferencia el Serenissimo Prín
Cipe de Portugal mostrando sentimiento h a expresado a Su 
lUagestad Ca tboJica la noticia,-que Ie ha llegado de baverse 
apoderado de la dicha Colonia el Governador de Buenos 
.Ayres el dia seis de Agosto del mismo anno, prozediendo 
P?r via de hecho con muerte de alguna parte de la guar
OJcion, prision del Governador, y demas gente de Milícia, 
Y Vezindad, y aprension de la Artilleria, Armas, rnunicio
nes, y pertrechos de guerra; valienrlose para este efecto, 
no solo de la crente de su conducta, sino de numero copioso 
de Indios de la ohediencia de Su Magestad Catholica todo 

. ello inllictiJJo del tratado amigablemente introducido, y de 
notorio exzeso, pues e! animo de e?tender reynlegrarse .de 
la ocupacion de este terreno, cons1derandole por proprw, 
)' sujeto a sujurisdicion nunca podiã commutar.el acto re
gulado de restitucion en los immoderados, y vwlentos de 
hostilidad. 

E sobre este incidente pedido reparncion del daiio, )' 
nD L ~ 
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1681 violento moLivo, para que huma, e oulra Coroa ficasse Cl11~~ 
Dlaio d 1 1 

7 serva a nos lcgitimos direito , que lhe perlenciào pc os .1~ 
tulos juslos de sua propria demarcação. . 

E em razão de Ludo o referido, hnwndo-se c.onfendo, 
c deliberado com maduro acordo, reronhecendo-se assi.Ol 
por parte de Sua Magestnde Catholica, como do Serem:~ 
simo Príncipe de Portugal, que a nenhuma das ditas acções 
reciprocas ha concorrido noticia, nem animo offe11si~o da 
boa paz, e amisade, em que se mantem suas Coroas, que
rendo hum, c outro consena11a com toda a firmeza, syn
ceridarl.c, c boa conespondencia, se hão com indo, c aju ·
tudo na maneira seguiuic. 

1\IIT. J, 

Sua MageslaJc.Calholica mandarit fazer d('monstraciio 
com o Governador de Buenos A yrcs condi .. na ao excesso 
no modo de sua operação. · 

AllT. U. 

Todas as armas, artilharia, mouições, ferramentas, e 
mais }lelrexos de guerra, que se tomarão na Fortale~a, c 
Colonia do Sacramento, se rcslituiráõ inlciramcntc ao Go~ 
vernador D. l\ianoel Lobo, ou á pessoa, que em seu lugar 
enviar Sua Alteza. 

AnT. m. 
Toda a gente, que estava, e se tirou da Colonia do Sa~ 

cramento, acha~1d~-se todavia em Due~tos Ayres, ou em se~ 
confins, se resütmrá à mesma Coloma, c não se achan ° 
nas ditas llaragens, a outra tanla gcnle Portugueza em se.u 
lugar, e nellas se podcri1õ deter, c habitulla até a deternw 
nação desta causa, c fazer reparos de terra somente vara 
cobrir sua artilharia, e cobertos }Jara habitação de ~~as 
pessoas, em caso de 11ão haver ficado bastantes para o ~to 
effeito das fabricas antigas daque\lc sitio; e não poderáõ a~ 
zer outro algum genero de l'ortiftcação nmtl, nem larrar 
casas de pedra, nem de tapia de IIOVO, nl'm ontro genero 
de cdíficio de duração, c pcrmnnenci[l. 
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demoslracion dei ecceso, y que precedicndo un'o, y ot.ro 
se restahliciese el curso de la conferencia alterado con tan 
violento motiho, para que uno, y otra Cor01.11 quedase con
serhada en los legítimos derecbos, que le perLenecian, por 
los títulos justos de s1:1 propria demarcacion. 

Y en razon de todo lo referido, haviendose conferido, 
Y deliberado con maduro acuerdo, reconociendose usi por 
P_arte de Su Magestad Catholica, como ele! Sercnissimo Prin
c~pe de Portugal, que a ninguna de las dichas aceiones re
Ciprocas ha concurtido noticia, ni animo ofeosibo de la 
huena • paz, y amistad, en qne se mantieoen sus Coro nas; 
Y ~ueriendo uno y otro conserbala con toda firmeza, sin
cendad, y huena correspondencia, se han convenido, )' _ajus
tado en la maoera sirruiente. 

:::> 

ART. I. 

Su 1\'Iagestad Catholica mandarà hns~r demostracion 
con e! Governador de Buenos Ayres, condigna ai ecceso en 
cl modó de su operncion. 

,\UT. li. 

· Todas las Armas, Artilleria, municiones, herramieritas, 
Y demas petrechos de guerra, que se aprendieron en la For
taleza, y Colonili del Sacramento, se restituyran enteramente 

-a] Governador Don Manuel Lobo, ô a la person.a, que e11 
su lugar embiare S. A. 

AJtT, JII, 

Toda la gente, que estalJ.a, y se sacà de la Colonia de! 
Sacramento, hallandose todavia en Buenos Ayres, o en sus 

· confines, se restituyrà a la misma Colonía, r no hallaodose 
·en dichos parages, a otra tt~nta gente ,Po~'tugueza· en su lu
gar, y en ella se podran detener, y hnb1tarla b~sta la de
terminacion de esta causa, y hazer reparos de ti erra sola
:rnente para cubrir su Artilleria, y cubiertos para la hahi
tacion de sus personas, en caso de n~ haver_ quedado has
t~~tes para el dicho efecto de las fabr1cas antlguas ~e aq~el 
Sitio; y no podran haser ot1:o algun. genero. de fort1ficacw~ 
nueba, nj labrar casas de p1edra, m rle top111 de nuebo, m 
otro genero de edificio de (!uraciou, r permane.ncia. 
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.nn.1v. 
Não se poderá nugmcntar o numero de gente. que alli 

se restituir em pouca, ou em muita quantid11dc, nem se ac.
cresccnlaráõ as armas, munições, nem outros petrexos de 
gucna, nem enviar mercadorias de nenhum gcncro a clla, 
durante a controYersía, alé ser dctenninndn. 

ART. V. 

Os Portuguczcs, que residirem no sitio referido, o tem
po, que se ha declarado, se absteráõ de molestnr, solicitar, 
tratar, e comerciar com os Indios das Reducçõcs, e Dou
trinas, que são da obcdiencia de Sua l\Iagestade Catboli~o, 
nem nellas, nem com e11cs faráõ novidade, nem violencw, 
nem })Or trato, nem por força, nem em outra maueira, ner:n 
cnviaráõ a elles, nem a suas Doutrinas, e Heduc.çõcs, Reli
giosos, nem outros Ecclesiasticos, Seculares, por nenh11m 
pretexto, causa, ou razão. 

ART. VI. 

Para que de todo lJOnto fique extirpada qualquer cau
sa, ou moti"o de pouca satisfação entre estas duas Coroas, 
Sua Alteza mandará avel·ignar os excessos, que se hão con~
mettido pelos moradores de S. Paulo nas terras, e Domi
nios de Sua Magestade confinantes, e os castigará scYeramcn
tc, fazendo com effcito restituir c pôr em liberdade os Iu
dios, gndos, mulas, e mais cousns, que se homerem toma
do, c prohibirá, que ao dinnte se exeeuLem semelhantes hos
tilidHdcs em prejuízo da hoa paz, e muizade destes lleynos, 
como se contém no artigo antecedente. 

ART. Vll. 

Os ' 'isiohos de Du.onos AJres gozarõ.õ do uso, c npro
vcitamento do mesmo sitio, seus gados, mndeira, caça, pes
ca, c Ja,·ores de canão, como ::mtes, que nelle se fizesse .a 
povoaçã", sem differença alguma, assistindo no mesmo 51-

1 i o todo o tempo, que quizerem com os Porluguczes em 
boa paz, e amisade, sem impedimento algum, pnra que se 
passaráõ reciprocamente as ordens necessarias. 

ART. VHJ. 

Do porto, c enseada usarflõ omo autes o~ n:n ios de Sua 
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ART. IV. 

N~ se pueda augmentar el numero de gente, que alli 
se reshtuyere en poca, ô en mocha cantidad, ni se acrecen
tara~ Ias ~rmas, municiones, ~i otros petrechos de guer
ra, m emhwr mercaderias de mngun genero a ella, durante 
la controbersia, hasta ser determinada. 

ART. V. 

. Los Portugueses, que residiren en el sitio referido ·el 
tJempo, que se ha declarado, se abstendran d·e molestar, 
s?licitar, tratar, y comerciar con los Indios de Ias Redue
cwnes, y Doctrinas, que sou de Ia obediencia de Su Ma
g~stad Catholica, ni en eJias, ni com ellos haran nobedad, 
m l'Ío]encia, ni por. trato, ni por fuerça, ni en otra mane:
ra, ni embiaran ·a .eiJos, ni a sus Doctrinas, y Reducciones 
Religiosos, ni otros Ecclesiasticos seculares por ningun pre
texto, causa, ô ràzon. 

AÍlT. VI. 

Para que de todo punto quede estirpada qualquiera 
causa, o motibo de poca . satisfacíon entre estas dos Coro
nas; Su Alteza mandarà aberiguar los eccessos, que se ha11 
cometido por los moradores de San Pahlo en .Ias tierras, 
Y domínios de Su 1\'Iagestad confinantes, y los castigarà se
veramente, haciendo con efccto restituyr, y poner en JiJJer
t~d los Indios, ganados, mulas, y demas cosas, que se hu
hJeren apresado; y prohibirà, que en adelante se executen 
semejantes l1ostilidades en perjuicio de Ia huena paz, y amis
tad de estas Revnos, como se contiene en e1 Articulo an-
tecedente. " 

ART. VII. 

Los Vecinos de Buenos Ayres gozaran de! uso, y apro
vec~wmiento deJ. mismo sitio, sus ganados, madera, Caza, 
Pesca, y labores de carhon, como antes que en êl se hiziesse 
la pohlacion, sin diferencia alguna, assistiei:Jdo en e! mismo 
sitio todo el tienipo, que quizieren con lo~ Portuguezes en 
huena paz, y amistad, sin impedimento alguno~ para que 
se passaran reciprocamente las ordepes necessanas. 

JHlT. VJII. 

Del Pucrtà, y Ensenada 11saran, como antes los Navios 
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lli!JI M. ages. ta de Cntholica, tendo nelle seus surgidouros, e eslnn-nJnio I r 
7 cws 1vres, cortnráõ as madeiras, darúõ suas crenas, c aa-

rúõ t.udo nquillo, que fazião n lle, em sua costa, e campa
nha antes da dita povoaç.uo sem limitarão alcruma, c sem 
ser necessario consentimento, n 'm licença de oulrn qu?l
quer pessoa de ucuhuma qualidade que seja, porque assun 
o huo acordado nmhos os Pt·i ucipes. 

AHT. 1:. 
. As prohibições elo comercio por mar, e por terra, as

Slll1 dos Castelhanos no Brasil, como dos Portuguezes m 
Buenos Ayres, Perú, e mais partes das Indias Occideot.aes, 
Gcarúõ em sua inteira forç.n, e vigor, c nos transgressores 
Sf' exccuLnráõ as penas estahelc ·ida , pelas leys de hum, e 
outro Reyno irremesivclmente. 

AJlT. :. 

Toda a hostilidade commetlida por huma, c oulra p<n:
lc~ depois do dia de seis de Agosto do anno passado de mil 
seiscentos e oitenta se reparar~•. e reduzirá aos termos deste 
Tratado sem dnvidH, nem difficuldade alguma. 

ART. XI. 
Serú licito ao Governador de Buenos Ayres, rerorm?r, 

c desfazer as fortificações, que houver accrescentado, assl~ 
na. Forta leza, como em outra parte, c as mais casas,. c cdr
G.ciOs, que de novo se houverem lavrado, desde o dw, que 
occupou aquelle sitio até o tempo desta e. ecução. 

AUT. XII. 
Tudo o referido seja, c se entenda sem prejuízo, nem 

nltcra~·ào dos direitos de posse, 1l propriedade de huma, e 
outra Coroa; mas ficando os que a cada h uma pertencem 
em seu inteiro, e legitimo valor, e permanencia, com todos 
seus privilegios, e prerogativas de titulo, causa, e tempo, 
porquanto este assento se ha tomado por via de m yo pro
visional, c em demonstração da boa amisade, paz, e con
cordia, que professâo entre si estas duas Coroas, por. sua 
reciproca Slltisfação, durante o tempo desta conlroversta e 
não para ontro eiTcito nlgnm. 
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de Su )Iagestad Catbolica, teniendo en el sus surgidores, 
Y estancias libres, cortaran las maderas, daran sus carenas, 
Y haran todo aquello que hazian en êl, su Costa, y Cam
P.afia antes de la dicha poblacion, sin limitacion alguna, y 
sm. ser necessario consentimiento, ni licencia de otra qual
qu•er persona de ninuuna cal idade que sea; porque assi lo 
han acordado ambos los Príncipes. 

ART. IX • 

. Las prohihiciones dcl Comercio por mar, y por tievra, 
ass1 de los Castellanos en el Brasil, como de los Portugue
zes en Buenos Ayrcs, Perú, y demas partes de las lndias 
Occidentale , quedaran en su cntera fuerça, y vigor; y en 
los transgressores se executaran las penas establecidas p~r 
las Leys de uno, y otro Re) no irrcmissiblemente. 

ART. X. 

Toda hostilidad cometida por una, y otra parte, des
Jl.Ues deJ dia seis de Agosto del aiio passado de mil y seis
CJento , ochenta, se repararà, y reducirà a los termi nos 
de este Tratado, sin duda, ni dificultad alguna. 

ART. XJ. 

Sera licito al Governador de Buenos Ayres reformar, 
Y deshazer las Fortiflcacioncs, que lmviere acrecentado, assi 
en la fortaleça, como en olra parte, y las demas casas, y 
edificios, que de num·o se huvieren Jayrado, desde el dia, 
que ocupo aquel sitio basta e! l.iempo de esta execucion. 

ART. XII. 

Todo lo referido sea, y se entienda sin perjuicio, oi al
teracion de los derechos de possession, y propriedad de una, 
)' otra Corona, sino quedando los que a cada una pertene
cen en su entero, y legitimo ~alor, y ~ermanencia, co~ to
dos sus privilegios, y prerogatn·as de titulo, cau ~· y tJem
P?, por quanto este assiento se ~a tomado por vw d~ me
dro provisional, J' en demostracwn de la huena am1stad, 
paz, y concordia que professan entre si. estas dos Coro nas 
por SLJ reciproca satisfacion, durante el f1empo de e la con
lro,·ersia, y 110 para otro efccto alguno. 
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.mr. ·m. 
Nomear-se-hão Commissarios em igual numero por 

h~mn, c outra parte, dentro de dous ~czcs, contados do 
d1~, que se permutarem as rntificn.,;õcs deste Tratado, c~ 
CUJO termo se ajuntnrúõ para n confcr ncia, que se btn-era 
de fazer na mesma fórma, que foy acordado, c se executou 
pelos Commissnrios do Emperador, l' Rcy de Porturra\ 0 

;u.mo pnssado de mil quinhentos vinte c quatro; c dcsd~ o 
d1a que derem principio it conferencia (ha,·cndo precrd1do 
os.jurnmentos costumados) ate tres mczes srguintcs dctcr
mmnrúõ, c dcclnrnrilõ por sua senlellçn os direitos da pro
priedade destas dcmarcaçõ s, c em discordia do dito Com
miss~rios, desde logo se compromete c:<ln declaração. c dc
lermmnçào na Santidade do Summo Pontífice, que he, ou 
for n.o dito tempo, para que dentro de hum anno, cont?do 
do dHI, em que fizerem suas declarnçõc , discordes o" d1tos 
Commi ~arios, determine, c decida o ponto referido, ~ 0 

que for declarado, c determinado p 'los dito Commissnnos, 
de conformidade, ou por mmor part~ de yotos, e em caso 
rlc discordi11, por Sun SnntidÃdc, se ~uardarft, ohscn;:mí, c 
cumprirú invio\ayc\rncntc por nmbas as parte • sem ,·akr
s de causa, vretexlo, nem rn1.fio em <'Onlrari '· 

.\ UT. XlY. 

. Continuar-sc-hn o cessamcnto reciproco de todos os mo
' tmcntos e mais aetos militares entre hum::., c outra Coroa, 
que se haYia acordado fazer dc.dc o dia do projecto, man
tendo-se a boa paz. c amisadc antecedente. 

A\lT. XY. 

O conthcudo •teste Tratado se obscnará inteiramente 
por huns c outros Vassallos, na parte, que a cada hum lo
ca, sem contrnvir a cllc em cousa alguma, c contra os que 
excederem dirccla, ou indircctamente, mandaráõ proceder 
com todo rigor ambos os Príncipes, c rcformaráõ iodo o 
excesso guardando-se em quanto n isto toca, o Artigo nono 
da paz geral entre estas duas Coroas, (IJ como parte ex
pressa deste Tratado. 

(L) nuc ri. I'( tl <• Tral atln <1•· 13 <h' F~\WC LfO tlc 16Gil " I'"" 370 · 
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ART. XIII. 

Nomhraranse Comissarios en igual numero por una, 
y otra parte dentro de dos mezes contàdos desde el dia, 
que se permutaren las ratificaciones de este Tratado, en 
cuyo termino se juntaran para la conferencia, que se havra 
de hazer en la misma forma, que fue acordado, y se exe
cuto por los Comissarios dei Emperador, y Rey de Por
tugal el afio passado de mil y quifientos y veynte quatro, 
y desde el dia, que dieren principio a la conferencia (ha
viendo precedido los juramentos acostumbrados) hasta tres 
lneses seguientes ·determinaran, y declararan por su senten
cia los derechos de Ia propriedad de estas Demarcaciones, 
y en discordia de los dichos Comissarios, desde luego se 
compromete esta cleclaracion, y determinacion en la Saoti
dad del Summo Pontífice, que es, o fuere en e! dicho tiem
po, para que dentro de un aiio contado desde el dia, en 
que bizieren sus declaraciones discordes los dichos Comis
sarios, determine, y decida el punto referido, y lo que fuere 
declarado, y determinado por los dichos Comissarios de 
conformidad, o por mayor parte de votos, y en caso de dis
cordia por Su Santidad, se guardarà, observarà, y cumplirà 
inviolahlemente por ambas las partes sin valerse de causa, 
pretexto, ni razon en contrario. 

ART. XIV. 

Continuarase el cessamiento reciproco de todos los mo
vimientos, y demas actos militares entre una, y otra Coro
na, que se havia awrdado hazer desde el dia dei projecto, 
mantenendose la buena paz, y amistad antecedente. 

ART. XV. 

El contenido en este Tratado se observarà enteramente 
por unos, y otros Vassallos, en la parte que a cada uno 
toca, sin co~travenir . a ~~ en cosa alguna, y contra los que 
cxcederen d1recta, o md1rectamente mandaran proceder con 
todo rigor ambos Iós Príncipes, y reformaran todo excesso, 
guardandose en quanto a esto toca el Articulo nueve de la 
paz general entre estas dos Coronas, como parte expressa 
de este Tratado. 
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lr.!il 
ll;aio MIT. "\ ' 1. 

i Do dia, que c permutarem n. ratilicat;ões d . l Tra-
tntlo até hum mez . "Uinte, • cntregaráo rcciproc~mente 
as ordens ncccs orias flOr duplirado, para o cumpr1mento 
do conthcudo nos Artigos dc~tc Trotado. 

ART. XVII. 
Prom<'tcm os ~obrcdito Senhores ReY f.otholico c Prin

dpc de Portu nl debaixo de . ua ~ , c pÕinua Real de nAo 
fazer nada conlrn, nem em prejuízo do contheudo n~tc 
Tratado Provi ional, nem con entir ~ fat;n dirccta, nem 10

-

d~rectamr.nt(', c se aca o se fizer, de o reparar sem alguma 
dJlaçllo. E poro obscrvoncia, e firmeza de tudo o c p~s511-
do, c referido se obrigi\o em dc,·ina fórmn, rcm10C1~n~o 
todas as Lcy:\, cstylo. , co!llumcs, c outro. quocsquer d•r:•
tos, que possào cr em eu ftwor. pror di\o em contrar•0

• 

Todas as quae cou.a. , que em o Artigos dr.l Tra
tado silo referidas, fori\o acordada. , c!:ltahclccidns. c con
du idas por nó. outros D. Domingo Judicc, Duque de lo
venoso. D. N uno Alvnre Per ira, Duque de Cadnvnl. D. 
Joi\o ~lnscnrenhn , Morquez de Fronteira. D. fr. Manoel 
Pereira, Secretario de E lado. Em ,irtnd~ das Plrnipotcn
cins, que nelle ,·ão insertas, c declaradas em nome de 'ua 
Magestadc Cotholica, c do crcni · imo Principc de Jlorlu
~ol, em <"ujn fé, firmeza, c le8lcmunho de wrdadc fizemos 
o pre5cntc Tratado, firmado d~ no .. a~ mão .. c . \lado com 
o scllo de no,sas Armas. Em Li boa a .ctr do mcz tl• Ma:o 
dr mil sris rt•ntos oitenta r hum anuo!'. 

o nuquc dr Jmrna~o. 
O Mnrqur1 rlr Fronteira. 

O lluquc dl' Cada,al. . 
O 8i!õpo Frei lonO<'l Pcrr.arn, 

St•crrtllrio dl' E!'lado. 
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ART. XVI. 

Desde el dia, que se permutarerí las ratificaciones de 
este Tratado, hasta un mes siguiente, se entregaran reci
procamente las ordenes necessarias por duplicado para e! 
cumplimiento de! contenido en los Artículos de este Tra
tado. 

ART. XVII. 

Prometeu los sobredichos Senores Rey Catholico, y 
Príncipe de Portugal, debaxo de su fee, y palab.ra Real de 
no hazer nada contra, ni en prejuicio dei co?t~mdo ~n. es~e 
Tratado Provisional, ni consentir se haga dtrecta, n~ rndt
rectamente; y si acaso s~ biziere, de reparar! o sin alguna 
dilacion. Y ·para observancia, y firmeza de todo lo en e! 
e~pressado, y referido, se obligan en .divida fórma, renun
CJand.o todas Ias Leys, estilos, y costumbres, y otros qua
lesqmera derechos, que puedan ser de su favor, y proce
dan en contrario. 

Todas Ias qua!es cosas, · que en los Artículos ~e este 
Tratado son refendas, fueron acordadas, establectdas, y 
concluyclas por nos · otros Dou Domingo Judice, Duque de 
Jovenaso; Don N uno Alvares Pereira, Duque de Cada vai; 
Don Juan l.VIascarenas, Marquez de Frontera; Don Fray 1\'Ia
nuel Pereyra, Secretario de Estado en virtud de las Pie-. . ' 
mpotencras, que en êl van insertas, y declaradas eu nom-
bre de Su Magestad Catholica, y dei Serenissimo· Príncipe 
d~ Portugal: eu cuy.à fee, firmeza, y testimoni.o de verdad, 
h1zemos el presente Tratado, firmado de nuestras manos, y 
sellado con e] sello de nuestras Armas; en Lisboa a si e te 
dei mez de Mayo de mil y seiscientos y ochenta y un anos. 

El Duque de Jovenaso. 
E! Marquez de Fronteyra. 

E! Duqile de Cadaval. 
El Obispo Fray Manuel Pe

reyra, Secretario de Esta 'elo. 
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