
DOS 

TRATADOS, CONVENCOES, CONTRATOS 
E ACTOS PUBLICOS 

CELEBRADOS 
ENTRÊ 

A COROA DE PORTUGAL 
E 

AS MAIS POTENCIAS 
DESDE 1640 ATÉ AO PRESENTE 

COMPILADOS, COORDENADOS ll ANNOTADOS 

POR 

.JOSÉ I"ERREIR& BORGES DE CJ&S'.l'RO, 

SECRETARJO DA LEGAÇ;\.0 DE SUA niAGESTADE N,\ CORTE DE n!ADRID, ASSOCU.DO 

PROVJNCIAJ, DA ACADEl\IIA REAL DAS SC1ENCIAS DE LISBOA. 

TOMO IV. 

LISBOA 
IMPRENSA NACIONAL 

1857. 

"'~\ .. H.'lTNrc,~ 
DO .\ · 

SE::..'\1_.:\.J) O 

DO 1. 00 J3Rt,Z IL. 



BIBLIOTECA ~O SE' )g FEDERAl 
í:st3 yr:,r.mH~ ac , •.. eii"t!' hiJI.alilildO 

C-f2q'] 
sola nú ,, fl;l .•.• L~ .•. LL--·-------
do ano da ____ / CJ 1:6 



ADVER1'ENCIA. 

Como não possam ter loga1' no corpo d'êsta collecção alguns 
Tratados e outros actos publicas, que, posto q·uasi todos di
gam respeito exclusivamente a Portugal, são comtudo indi
rectos, ente1tdeu-se que taes documentos deviam ser insertos 
á parte, e por isso se incluem em supplernento no fim d' este 
Tomo, por se acharem comprehendidos dentro da epocha 
de 17 95 a 1814. inclusíve. 
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CONVE,'ÇÃO PltOVISIONAL ENTllE A J\AINliA A SENROJlA n. 
AUXILIO C0NTllA A FUANÇA, ASSIGNADA El\ll\1/\Dlll]) 

DE PORTUGAL mi !24 E PELA J)E UES 

( 00 OII!GIN.U QU E SE GUAIIDA NO 

1793 Ilwendo resoluto Suas Magestaeles Fidelíssima c Ca-
.Tulho I d · d E 

15 tho ica, em consi erução das acluues circumstanclils a 'u-
ropa, acreditar cada vez mais a sua mutua confiança, ami
zade e boa corrcspondencia por meio de uma Convenção 
provisional que haja de preencher estes louvaveis fios, no
mearam e auctorisaram para o dito cffeito; a saber: Sua 
Magestade Fidelíssima ao muito Illustrc c muito Excellente 
Senhor D. Diogo de Noronha, do Conselho de Sua Mages
tade l'idclissima, e Seu Embaixador junto a Sua :Mages
tade Catholica, Cavalleiro da Insigne Ordem do Tosão de 
Oiro, Grau-Cruz ela Ordem ele S. Th iago .e Commendador 
da de Santa Eu lalia no de Christo; c Sua l\'Iagcstode Catho
lica ao muito Illustrc c muito Exccllente Senhor D. Ma
nuel de Godoy Alvares ele Faria, Rios, Sancl1ez Zarzoza, 
Duque de Alcudia, Grm1de ele 1-Icspanlw de primeira classe, 
Regcdor perpetuo da Cidade ele S. Thiago, Cavallciro ela In
signe Ordem do Tosuo ele Oiro, Gran-Cruz ela Real e dis
tinguida Hespanhola de Carlos III, Commendador deVa
.lença do Ventoso na ele S. Thiago, Conselheiro d'Estado, 
J>rimeiro Secretario d'Eslado c do Despacho, Secretario da 
Uainha, Superintendente Geral dos Correios e Caminhos, 
Gentilhomem da Camara com exercicio, Capitão General dos 
Reaes Excrcitos, Inspector e Sargcnlo-Mór do Heal Corpo de 
Guardas de Corps; os quaes, depois de haver-se communicado 
em devida fórma os seus plenos poderes, convieram e con
cordaram entre si nos seguintes Artigos: 



l\IARIA I .~ D. CARLOS IV REI DE llESPANHA, PARA l\IUTUO 

A 15 DE JULHO DE 1793, E RATIFICADA POR PARTE 

PANHA Elll 31 JJO DlTO MEZ E ANNO . 

1\EH J.ROHIVO l>A 'TOilllll DO TO!IDO.) 

1-JaJ)ienclo resuelto Sus Majestades Católica y Fidelí
sima, en consideraciou á Ias actuales circunstancias de Eu
ropa, acreditar cada vez mas la mútua confianza, amistad y · 
huena correspondencia por medio de un Convenio provisio
nal, por cl cual se logren estes laudables fines, han nom
brado y autorizado para este efecto; á saber: Su Majestad 
Católica ai mny ilustre y muy excelen ~e Seii.or Don Manuel 
de Godoy y Alvarez de Faria, Rios, Sanchez Zarzoza, Duque 
de la Alcúclia, Grande de Espana de primera clase, Regi
dor perpétuo ele la Ciudad de Santiago, Caballero de la 
Insigne Úrclen dei Toison de Oro, Gran-Cruz de Ia Real y 
distingtúda :Espaõola de Carlos III, Comendador ele Valen
cia de! Ventoso en la de Santiago, Cousejero de Estado, 
Primer Secretario de Estado y dei Despacho, Secretario de 
la Reina, Superintendente General de Correos y Caminos, 
Gentil-hombre ele Cámara con ejercicio, Capitan General d·e 
los Reales ]~jércitos, Inspector y Sargento Mayor dei Real 
Cuerpo de Guardias de Corps: J Su Majestad Fidelisima ai 
muy ilttstre y muy excelente Sefior Don Diego de Noronha, 
de! Consejo de Su 1\'Iajestad Fidelisima y Su Embaja~or 
cerca de Su Majestad Cató1ica, Caballero de la Insigne Or
den dei Toison de Oro, Gran-Cruz de la de Santiago y Co
menclador de Santa Eulalia en la de Cristo; los cuales, des
pues de haberse comunicado en dehida forma sus plenos 
poderes, se han convenido y han acordado entre sí los Ar
tículos siguientes: 
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12 REINADO DA SENHORA D. l\IARIA I. 

ART. I. 

Renovando, como renovam, Suas 1\iagcstades Fidelís
sima e Cutholica os Tratados de alliunça e amizade que até 
aqui têem subsistido e continuarão entre ambas, e achando 
opportuno acrescentar alguns pontos para os casos crue po
dem occorrer na presente guerra declarada por França a 
Hespanha contra todos os principias de rasão e de justiça; 
Wem determinado empregar a sua maior attenção c todos os 
meios que estiverem em seu poder, pura restabelecer a tran
quillidadc publica c sustentar os seus interesses communs, 
para o que promcttem c se obrigam de obrar e proceder 
perfeitamente de accordo e com a mais intima confiança para 
o cumprimento dos sobreditos saudaYcis fins. 

ART. II. 

Desde logo, c em observancia dos ditos Tratados de al
liança c amizade, está prompta' Sua Magestade Fidelíssima 
a concorrer para a defcza dos dominios garantidos ú Hespa
nha, como já o offereccu assim que a França lhe declarou a 
guerra, c promette como Potencia auxiliar e alliada os soe
corTas que forem compatíveis com a sua propria situação e 
segurança, os quaes soccorros obrarão inteiramente ú dispo
sição de Sua 1\lagestade Catl10lica, assim como obrarão á 
disposição de Sua Magcstade Fidelí ss ima os que homer de 
dar-lhe Sua Magestude Catholica, achando-se em iguaes cir
cumstancius : e no caso em que França venha a commetter 
hostilidudcs contra Portugal ou a declarar-lhe guerra, se 
obrigam Suas Magesladcs a fuzcr causa commum na dita 
guerra. As duas Altas Partes Contratantes concertarão mu
tuamente tudo quanto possa ser relativo aos soccorros que 
deverão dar-se uma á outra, como tamhem o uso c emprego 
das suas forças para a segurança e defczu reciproca, e para 
bem da causl\ commum. 

ART. IH. 

Em consequencia do estipulado no Artigo antecedente, 
e para que as embarcações portuguezas e hespanholas se
jam mutuamente protegidas e auxiliadas durante a presente 
guerra, tanto na sua navegação como nos portos das duas 
Altas Partes Contratantes, têem estabelecido e comem Suas 
Magestadcs Fidelíssima e Catholica em que as Suas esqua-
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ART. i. 

Renovando, como renuevan, Sus Majestades Católica y
Fidelísima los Tratados de alianza y amistad que hasta aquí 
han subsistido y continuarán entre ambas, 1· bailando por 
oportuno ;üiadir algunos 1mntos vara los casos que puedan 
ocurrir en Ia presente guerra declarada por la Francia á la 
EspaDa contra todos los princípios de razon y de justicia; 
han determinado emplear su mayor atencion y todos los 
medios que esluvieren cn su poder, para re tableccr la tran
quilidad pública, y para sostener sus intercses comunes, y 
prometen )' se obligan á obrar r proceder pcrfectamente de 
acuerdo y con la mas íntima confianza para el complemento 
de aquellos saludablcs fine . 

ART. ll. 

Desde luego, y en observancia de dichos Tratados de 
alianza y amistad, está pronta Snl\'laje tacl Fidelísima á con
currir para la, defensa de los clominios garantidos á la E -
pano, como ya lo ofreció así que la Francia la declaró la 
guerra; y promete como Potencia auxiliar y aliada los so
corros que fueren compatibles con su propia situacion y se
guridad, los cuales socorros obrarán enteramente á dispo
sicion de Su Majestad Católica, así como obrarán á dispo
sicion de Su Majestad Fidelísima los que hubiere de daria 
Su Majeslad Católica hallándose en iguales circunstancias; 
y en el caso de que la Francia Yenga á cometer hostilidades 
contra Portugal ó á declararle la guerra, se obligan Sus Ma
jestades á hacer causa comun en Ia dicha guerra. Las dos 
Altas Partes Contratantes concertarão mutúamente todo 
cuanto pueda ser relativo á los socorros que deberán darse 
la una á la otra, como ' tambien el uso y empleo de sus 
fuerzas para la seguridad r defensa recíproca, y para bien 
de la causa comun. 

ART. IH. 

En consecuencia de lo estipulado en el Artículo antece
dente, y para que las embarcaciones espafiolas J portugue
sas sean mutúamente proteg[das y alL"\::iliadas dlll'ante la pre
sente guerra, tanto en su navegacion como en los puertos de 
las dos Altas Partes Contratantes, ban establecido )' convie
nen Sus Majestades Católica y Fidelísima en que sus escua-
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14 REINADO DA SENHORA D. l\IAlliA 1. 

dras e mais vasos de guerra dêem comboios indis tinctamente 
ás embarcações mercantes das duas Nações alliadas, da mesma 
fórma que se acha estabelecido para as da sua propria Na
ção, tanto quanto as circumstancias o perm ittirern; e outro
sim que tanto as embarcações de guerra como as mercantes 
serão admitticlas e protegidas nos seus portos respectivos, e 
serão fornecidas com todos os soccorros de que necessitarem 
aos preços correntes do paiz. 

AilT. lV. 

Suas :Magestacles Fidelíssima e Catholica se obrigam re
ciprocamente, no sobredito caso de uma guerra commum, 
a fechar todos os seus portos aos navios franeezes; e no caso 
actual de simples defeza, Sua Magestade Fidelíssima pro
mette pela sua parte de fechar todos 'os seus portos aos na
vios de guerra, armauores e corsarios francezes, e de não 
permittir que em caso algum se extráhiam d' elles para os de 
França munições de guerra nem navaes, nem trigo, nem ou
tros grãos, carnes salgadas nem outras provisões de bôca, e 
de tomar a esse respeito as medidas mais severas e exactas 
a fim de manter a sobredita prohibição em todo o seu vigor. 

AUT. V. 

Suas Magestades Ficlelissima e Catholica se promettem 
reciprocamente ele não depôr as armas (menos que seja de 
commum accordo) sem haverem primeiramente obtido a res
tituição de todos os estados, ilhas, territorios, cidades, pra
ças, castellos ou logares ,que tivessem pertencido a uma ou 
a outra Potencia antes do principio da guerra, e de que se 
houvesse apoderado o inimigo durante o curso das hostili
dades. 

ART. VI. 

'Se uma ou outra das duas Altas Partes Contratantes 
chegasse a ser atacada, molestada ou inquietada em algum 
dos seus estados, clireitos, possessões ou interesses em qual
quer tempo ou de qualquer maneira que ser possa, assim 
por mar como por tena, em consequencia e em odio dos Ar
tigos e das estipulações 'lranscrip'las no presente Tratado, au 
das medidas que se tomassem pelas sobreditas Altas Partes 
Contratantes em virtude d'elle; a outra Parte Contratante se 
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dras y demas buques de guerra den convoyes indistinta
mente á las embarcaciones mercantes de las dos Naciones 
aliadas, de la misma manera que se halla establecido para las 
de su propia Nacion en todo cuanto permitieren las circun
stancias; corno tambien en que asi las embarcaciones de 
guerra como las mercantes erán admitidas y protegidas en 
sus puertos respectivos, y serán provistas de todos los so
corros que necesitaren á los precios corrientes de! pais. 

ART. IV . 

Sus dichas :Majestades Católica y Fidelisima se obligan 
reciprocamente en el sohredicho caso de una guerra comuu 
á cerrar todos su puertos á los navios franceses; r en e) 
caso actual ·de simple defensa, Su Majestad Fidelísima pro
mete por su parte cerrar todos sus puertos ú los navios ele 
guerra, armadores y corsarios franceses, y no permitir que 
en caso alguno se estraigan ele ellos para los de Francia mu
niciones de guerra ni navales, ni trigo, ni otros granos, car
nes saladas, ni otras provisiones de boca, y tomar la medi
das mas severas y exactas para mantener la sobredicha pro
hibicion en todo su vigor. 

ART. V. 

Sus }Jajestades Católica y Fidelísima se prometeu recí
procamente no dejar las armas (á menos que sea de comun 
acuerclo) sin haber obteniclo prirnero la restitucion de-todos 
los estados, territorios, is las, ciudades, plazas, casti llos 6 lu
gares que hubiesen pertenecido á la una 6 á la otra Poten
cia antes del principio de lá guerra, y de que se hubiese 
apoderado el enemigo durante el curso de las hostilidades. 

ART. VI. 

Si la una ó la otra ele las dos Altas Partes Contratantes 
llegase á ser atacada, molestada ó inquietada en alguno de 
sus estados, derechos, posesiones 6 intereses en cualquier 
tiempo ó ele cualquiera manera que pueda ser, asi por mar 
como por tierra, en consecuencia y en odio de los Artícu
los y de las estipulaciones contenidas en el presente Tra
tado, 6 ele las medidas que se tomasen por las sobredichas 
Altas Partes Contratantes en su virtud, la otra Parte Con-
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16 REINADO DA SENHORA D. MARIA I. 

obriga a soccorre-la, e a fazer causa commum com ella da 
maneira que está estipulado pelos Artigos antecedentes. 

AllT. VII. 

A presente Convenção será ratificada pelas duas Altas 
Partes Contratantes, e as ratificações em boa e devida fórma 
se troearão dentro de trinta dias, ou antes se for possível. 

Em fé do que, nós os infrascriptos Plenipoten,ciarios de 
Suas Magestades Fidelíssima e Catholica, firmúmos de nossa 
propria mão, em seu nome, e em virtude de nossos plenos 
poderes, a presente Convenção, e lhe fizemos pôr o sêllo de 
nossas Armas. 

;Feito em Madrid, aos 1 õ de Julho de 1793. 

D. Diogo de Noronha. 
(L. S.) 

El Duque de la Alcudia. 
(L. S.) 
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tratante se obliga á socorreria y á hacer causa comun con 
ella de la inanera que está estipulado por los Artículos an-
tecedentes. ' 

ART. VIL 

m presente Convenio será ratificado 1)01' las dos Altas 
Partes Contratantes, y las ratificaciones en buena y debida 
forma se cangearán dentro de treinta dias, ó antes si fuere 
posible. · 

En fé de lo cual, nos los infi·ascritos Plenipotenciarios 
de Sus Majestades Católica y Fidelísima firmamos de nues

, tra propia mano, en su nomhre, y en virtud de nuestros 
plenos poderes, el presente Convenio, y le hicimos poner 
los sellos de-nuestras Armas. 

Hecho en Madrid, á 15 de Julio de 1793. 

El Duque de la Alcudia. 
(L. S.) 

TO!I.IT. 

D. Diogo de Noronha. 
(L. S.) 
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l 'RATADO ENTRE A RAINHA A SE~HORA D. MARIA I R JORGE IH 

PROTECÇÃO DO CO:MMEllCIO DE Al\IDAS AS NAÇÕES CONTRA 

E RATI~ICADO POR PAUTE DE POllTUGAL Ellf 26 DE OUTU

ANNO. 

(DO O~IGii'iAL QUE SE GUARDA M nE.lL 

- Suas :Magestades Fidelíssima e Britannica, tendo de
terminado, em consequencia das actuaes circumstancias da 
Europa, verificar por meio de um Tratado adaptado a estas 
circumstancias, a Sua intima e reciproca confiança, assim 
oomo a amisade e boa int,elligencia, que tão felizmente fo
ram estabelecidas entre os Seus Augustos Predecessores, e 
que ellas desejam sempre confirmar e augmentar cada vez 
mais; nomearam para este effeito, a saber: Sua 1\'lagestade 
Fidelíssima, ao muito Illustre e muito Excellente Sr. D. 
João de Almeida de Mello e Castro, do Conselho de Sua 
lHagestade l~idelissima e Seu Conselheiro da Fazenda, Ca
valleiro dl). Ordem ele Christo, e Commendador de Portancho 
na Ordem de S. Thiago, e Enviado Extraordinario e Mi
nistro Plenipotenciario junto a Sua 1\'lagestade Britannica; 
e Sua Magestade El-Rei da Gran-Bretanha, ao muito Illus
tre e muito Excellente Sr. Guilherme 'Vvndham, Barão 
Grepville de Wotton, Conselheiro de Sua ·dita Magestade 
Britannica, do Seu Conselho privado, e Seu Principal Se
cretario . d'Estado da Repartição dos N egocios Estrangeiros; 
os quaes, depois ele haverem recipr9camente communicado 
os seus respectivos plenos poderes, concordaram e convieram 
nos Artigos seguintes: 

ART. I. 

Suas Magestades Fidelíssima e Britannica empregarão 
o Seu maior cuidado em restabelecer a publica tranquílli
dade sobre bases solidas e permanentes, e em manter os 
Seus communs interesses e a segurança dos Seus respectivos 
Estados. E Suas Magestades se obrigam a obrar de cornmum 



REI DA GRAN- BRETANHA, SOBRE i'tlUTUO AUXILIO E RECIPROC.<\ 

A. FRANÇA, ASSIGI\ADO EJ·I LO""DRES A ~6 DE SETE;\IDRO DE 1793, 

RRO, E PELA DA. GRAN-BilETANBA m f 17 DE NOVE~IBRO DO DITO 

AnCITI>O ~A TORRE DO TO:UBO) . 

T heir Most Faithful and Britannic ·Majesties, having 
resolved, in consideration of the present circumstances of 
Europe, to substantiate by means of a Treaty adapted to 
those circumstances, Thei"r intimate and mutual confidence, 
as well as the friendship and good understanding which 
l1ave been to happily establisbed between Their August Pre
decessors, and which theJ are always desirous more and 
more to confirm and improve; have named for that purpose, 
viz. Her Most Faithful Majesty, the most Illustrious and 
most Excellent Lord Don John d'Almeida de Mello e Castro, 
"Member o f the Council of Her 1\fost Faithful 1\fajesty, and 
C<lunsellor in Her Council ofFinances, Knight of tbe Order 
of Christ, Commander of port Ancho in the Order of S.t Ja
mes, and Envoy ,Extraordinary and lHinister Plenipotentiary 
from Her said Most Faithful ~Iajesty to His Britannic :M:a
jesty; and Ris Britannic Majesty, the most Illustrious and 
most Excellent Lord William ·wyndham, Baron Grenville 
of Wotton, one of His Majesty's most Honorable Privy 
Council, and Her Principal Secretary of State for the Depart
ment of Foreign Affairs; who, after having communicated to 
each other their respective full powers, have agreed upon tbe 
following Articles: 

ART. I . 

Their Most Faithful and Britannic Majesties will employ 
Their utmost attention, to reestablish the puhlic tranquil
lity upon solid and permanent foundations, and to maintain 
Their common interests and the security of Their respective 
Dominions. And Their Majesties engage to act in concert, 
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20 "REINADO DA SENHORA D. l\IARIA I. 

accordo, e com a mais intima confiança, para consegUir o 
complemento d'estes saudaveis fins. 

ART. 11. 

Havendo as pessoas que em França têem exercido os 
poderes do Governo, declarado a. Sua Magestade Britannica 
uma injusta e não provocada guerra, Sua Magestade Fide
líssima confirma a obrigação que Portugal tem contrahido 
pelos Tratados anteriores, de concorrer para a defeza reci
proca, e se obriga a fornecer como Pot~ncia auxiliar e al
liada de Sua Magestade Britannica todos os soccorros que 
forem compatíveis com a sua propria situação e segurança, 
a fim de qu~ obrem estes á inteira disposição de Sua Ma
gestade Britannica. 

AR:r . III. 

Em consequencia do que fica estipulado pelo Artigo pre
cedente, e para que. os vassallos portuguezes e britannicos 
sejam mutuamente protegidos durante a presente guerra, 
assim em sua navegação, como nos portos das duas Altas 
Partes Contratantes, Suas Magestades Fidelíssima e Britan
nica têem estabelecido e convindo entre Si, que as Suas es
quadras e navios de guerra darão comboio indistinctamente 
aos navios mercantes de ambas as nações alliadas, do mesmo 
modo que se acha determinado para com os navios das suas 
proprias nações, quanto o houverem de permittir as circum
stancias; e que outrosim tanto as embarcações de guerra 
como os navios mercantes ·serão admittidos e protegidos nos 
seus respectivos portos, e providos pelo preço corrente do 
paiz de todos aquelles soccorros de que elles houverem 
mister. 

ART. IV. 

Sua 1\'Iagestade Fidelíssima promette fechar todos os Seus 
portos aos navios de guerra, armadores e corsarios francezes, 
durante todo o tempo em que a França estiver em guerra com 
Sua Magestade Britannica. Sua Magestade Fidelíssima pro-

. hibirá aos Seus vassallos exportar dos Seus portos para os 
de França, ou levar aos de França de qualquer outro porto 
que seja, munição alguma de guerra ou naval, ou ainda 
mesmo grãos, carnes salgadas ou outra alguma provisão de 
bôca. Sua dita Magestade Fidelíssima se obriga outrosim a 
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and in the most intimate confidence, for the accomplishment 
of thesg. salutary ends. 

ART. li. 

The persons who have exercised the powers of Govern
ment in France, having declared against His Britannic Ma
jesty an unjust and unprovoked war, Her Most Faithful 
Majesty confirms the obligation which Portugal has con
tracted by former Treaties, for concurring in mutual de
fence, and engages to furnish as an auxiliary Power and an 
Ally of His Britannic 1\'Iajesty, ali the succours which shall 
be compatible with Her ôwn situation and security, in order 
that they may act at the absolute disposal ofllis Britannic 
Majesty. 

ART. 111. 

In consequence of wbat is stipulated in the preceeding 
Article, and in order that the portuguese and british ves-

. sels (l) may be mutually protected during the present war, 
as well in their navigation as in the ports of the two High 
Contracting Parties, Their Most Faithful and Britannic Ma
jesties have-stipulated and agreed with each other that Their 
esquadrons and ships of war shall convoy without distin
ction the' trading vessels of the Two Nations, in the same 
manner as is established for those of their own Nations, 
as far as ci~cumstances may permit; arid that both Their 
ships of war and trading vessels shall be admitted and pro
tected in Tbeir respective ports, and sball be furnisbed witb 
ali tbe succours of wbich tbey may stand in need, at the 
current prices of the country. 

ART. IV. 

Her Most Faitbful Majesty promises to shut ali Her 
ports against the french sbips of war and privateers, dur
Ing ali the time tbat Frànce shall be at war with His Bri
tannic Majesty. Her Most Faithful _ Majesty will prohibit 
Ber subjects, from exporting from Her said ports for those 
of France, or from carrying to the ports of France from 
any other port whatsoever, any military or naval stores, or' 

(1) Deve ser S1tbjects. 

1793 
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não dar nem consentir que dêem os Seus vassallos protecção 
-alguma, qualquer que esta seja, -quer directa quer indirecta, 
ao commercio ou aos bens dos Francezes, sobre o mar ou 
nos portos de França; e a respeito do que se acha declarado 
n'este Artigo, tomará Sua Magestade Fidelíssima as medidas 
as mais severas, a fim de rrianter em todo o seu vigor a so-
bredita prohihição. c 

ART. V. 

SP. uma ou outra das duas Altas Partes Contratantes 
vier a ser at:J.cada, molestada ou inquietada em alguns dos 
Seus Estados, direitos, posses ou interesses, em qualquer 
tempo, ou de qualquer modo que ser possa, quer por mar 
quer por terra, em consecruencia ou em odio dos Artigos 
ou das estipulações contidas no presente Tratado, ou das 
medidas que se houverem de tomar pelas duas Altas Partes 
Contratantes em virtude d'este Tratado, a outra Parte Con
tratante se obriga a soccorre-la e a fazer com e1la causa 
commum, pelo modo que fica estipulado pelos sobreditos 
Artigos. 

ART. VI. 

Em consequeocia das estipulações dos Tratados já sub
sistentes entre Suas lVIagestades, assim como das ·que n: este 
se contêem, se obrigam Elias reei procamente a que, no caso 
de que durante a· presente guerra a França, ou pela rasão 
acima mencionada, ou por qualquer outra causa, viesse a 
atacar os Estados de Sua Magestade Fidelíssima ou as Suas 
embarcações, assim de guerra como ~ercantes, ou a com
metter quaesquer outras hostilidades, nii.o só fariam ambas 
Suas 1\fagestades causa commum entre Si na dita guerra, 
e dariam mutuamente uma ú outra . todos os soccorros pos
síveis, em conformidade dos mesmos Tratados, mas tamhem 
na dita guerra fecharão Elias os Seus portos a todos ·os na
vios. francezes, quaesquer que estes fossem, e não deporiam 
as armas (a não ser por commurn accordo), sem haverem 
primeiro obtido a satisfação competente, e a restituição de 
todos os Estados, territorios e possessões que a uma ou a 
outra Potencia tivessem pertencido antes do principio da 
guerra, e de que se houvesse apoderado o inimigo no de
curso das ·hostilidades. 
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CYen corn, salted meat, or any other provisions. Her said 
~Iajesty also engages not to give, nor permit to Her subjects 
to give any protection whatsoever, either directly or ind,i
rectly, to the trade or property of the French on the sea 
or in the ports ofFrance, and will take, in consequence or 
what is declared in this Article, tbe most severe measures 
in arder to maintain the ahove-mentionecl prohibition in its 
full force. 

,urr. v. 
1f either of the High Contracting Parties should he at

tacked, molested or disturbed in any of their Dominions, 
rights, possessions or interests, at any time, or in any man
ner whatsoever, by sea or land, in consequence or in hatrecl 
o f the A.rticles o r stipulations contained in the present Treaty, 
or o f the measures to be taken hy the saia Contracting Par
ties in virtue of this Treaty, the other Contracting PartT 
engages to assist and to make common cause in the manner 
stipulated by the aforesaid Articles. 

ART. VI. 

Their 1\'Iajesties, in consequence oi' the stipulations of 
the Treaties now subsisting between them, as o f those con
tained in this Treaty, mutually engage that in case, during 
the present war, cither for tbe reason above-mentioned, or 
for any other cause, France should aLtack the Dominions 
of Rer Most Faithful :Majesty, or Her sbips of war or trad
ing vessels, or should commit any hostilities whatever, They
will not only make common cause in the said war, anel 
afford to eacb other all possible succours, conformahly to 
the said Treaties, but also that during the saicl war They 
will shut Their ports to ali french ships whatsoeYer; anel 
tbat They will not lay clown their arms ( unless hJ common 
consent), without having oLtained a due satisfaction, as well 
as restitution o f all the Dominions, terrjtories, islands o r pos
sessions, which shall have belonged to either Power before 
the commencement of the war, and of which the enemy 
may have taken possession during the com·se o f hostilities. 

1793 
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ART. VIl. 

Suas Magestades Fidelíssima e Britannica se 'obrigam a 
ratificar o presente Tratado, cujas ratificações serão tr~cadas 
dentro do espaço de seis semanas, que principiarão a· con
tar-se desde o dia da assignatura, ou mais cedo se possível for. 

Em fé do que, Nós abaixo as'signados, Ministros Pleni
p,otenciarios de Suas Magestades Fidelíssima e Btitannica, 
assignámos o presente Tratado, e o sellámos com o· sêllo 
das nossas Armas. 

Feito em Londres, aos 26 de Setembro de 1793. 
I 

D. João d'Almeida de Mello e Castro. 
(L. S:) 
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ART. VII. 

Their l\Iost Faithful and Britannic 1\lajesties engage to 
ratify the present Treaty, aud tbe ratifications thereof shall 
be exchanged in tbe space of six weeks, to be computed 
from the day of tbe signature, or sooner if it can be done. 

In witness whereof, We tbe undersigned, Ministers Ple
nipotentiaries of Their Most Faitbful and Britannic Majes
ties, 'bave signed the present Treaty, and have caused to be 
affixed thereto the seals of our Arms. 

Done at London, the 26.Lb Day ot September 1793. 

Grenville. 
(L. S.) 

1793 
Setembro 
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CONVEI\ÇÃO ENTRE A RAir\'HA A SENHORA DONA l\IAIHA I E OS 

SOBRE RECIPROCA RESTITUIÇÃO DOS DESERTORES DE SUAS 

JUAIO DE 1794, E RATIFICADA POR PARTE DE PORTUGAL El\I 

DO DITO ANNO. 

(DO ORIGINAL QUE SE GUARDA !'iO ARClll\' 0 D.\ SE 

Sua lVIagestade Fidelíssima a Rainha de Portugal e dos 
Algarves, e Suas Altas Potencias os Estados Geraes das 

, Províncias ·Unidas dos Paizes Baixos, sendo animadas do 
desejo d~ estreitar cada vez mais a boa harmonia, que ha 
tanto tempo tem subsistido entre o Reino de Portugal e a 
Repuhlica das Provineias Unidas, e querendo desviar tudo 
quanto lhe podesse fazer a menor quebra, tem para este 
effeito auctorisado ~ Sua Magestade Fidelíssima, ao Illustris
simo e Excellentissimo Senhor Luiz Pinto de Sousa Couti
nho, do Seu Conselho, Commendador do Canno na Ordem 
de Aviz, Marechal de Campo dos Seus Exerci tos, e Seu Minis
tro e Secretario cl'Estado da Repartição dos Negocios Estran
geiros e da Guerra, etc.; e da parte de Suas Altas Poten
cias, ao JBustrissimo Senhor Gerardo Carlos, Barão de 
Spaen, Senhor de Voorstonde, Adjunto ao Corpo dos No
bres de Gueldre, e Membro dos Esta elos Sohera nos d' esta 
Província, llurguemestre da Cidade ele Hattem, e seu Mi
nistro Plenipotenciario junto de Sua Magestade Fidehssima, 
etc., a fim de concluírem e assignarem uma Convenção, em 
fórma de ajuste, para a reciproca restituição dos desertores 
de suas respectivas embarcações; os quaes Plenipotencia
rios, estando cabalmente instruidos das intenções de seus 
Soberanos, concluíram e convieram nos Artigos seguintes. 

ART. I. 

Sua Magestade Fidelíssima e Suas Altas Potencias pro
mettem entregar de parte a parte, á primeira reclamação 
comenientemente feita, os seus respectivos vassallos que se 



' 
ESTADOS GERAES DAS PROVJNCIAS UNIDAS DOS PAIZES BAIXOS, 

RESPECTIVAS El\IBARCAÇÕES, ASSIGNADA Eiil LISBOA A 8 DE 

4 DE JUNHO, E PEJ.A DOS ESTADOS GERAES Ei\1 16 DE AGOSTO 

CRETARIA n'ESH.DO DOS JIEGOCIOS ESTRANGEIROS.) 

Sa Majesté Tres-Fidele la Reine de ~ortugal et des 
Algarves, et Leurs Hautes Puissances les Etats Généraux 
des Provinces Unies des Pays-Bas, animées du désir de res
serrer de plus en plus la bonn~ barmonie, qui a subsisté 
depuis si long-temps entre le Royaume de Portugal et la 
République des Provinces U nies, et voulant écarter tout ce 
qui pourrait y porter la moindre attcinte, ont à cet effet 
autorisé: Sa l\iajesté Tres-Fidele, le. tres-llluslre et tres
Excellent Seigneur Louis Pinto de Sousa Coutinho, de Son 
Cons~il, Commandeur de Ses Ordres, Marécbal de Camp de 
Ses Armées, et Son Ministre et Secrétaire cl'État pour les 
Affaires Étrangeres et de la Guerre, etc.; et de la part de 
Leurs Hautcs Puissances, Ie três-Illustre Seigneur Gerbard 
Cbarles, Baron de Spaen, Seigoeur de Voorston4e, Inscrit 
au Corps des Nobles de Gueldre, et Membre eles Etats Sou
verains de cette Province, .Bourgmestre de Ia Ville de Hat
!em, et Leur Ministre Pléoipotentiaire auprês de Sa Ma
Jesté Tres-Fidele, etc., à ajuster et signer un Accord, en 
forme de Cartel, pour la restitution réciproque des déser
teu~s de 'leurs vaisseaux respectifs; lesquels Plénipotentiai
res, bi~n instruits des intentioos de leurs Souveraios, soot 
convenus des Articles suivans . 

. ART. I. , 

. Sa Majesté Tres-Fidele et Leurs Ha.utes Puissaoces pro
mettent de se rendre de part et ·d'autre, à la premiere ré
clamation cooveoablemeot faite, leurs sujets respectifs qui 

m<i 
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179~ acharem a bordo das embarcações de guerra, ou navios roer-
Maio · · d 

8 cantes d_a outra Potencw, quer seja nos portos os seus 
proprios domínios, quer nos portos neutraes; a qual en
trega far-se-ha sem difficuldade alguma, apenas houver a 
simples declaração dos commandantes ou de outra pessoa 
auctorisada, que devidamente declarem que os indivíduos 
assim reclamados são verdadeiramente subditos e emprega
dos no serviço ele mar elos seus Soberanos. 

ART. li. 

Não querendo as duas Altas Partes Contratantes que 
esta restituição dos seus mareantes transfugas se limite só 
ao caso de se acharem a bordo das suas embarcações de 
guerra ou mercantes, convem outrosim em entrega-los mu
tuamente sem a menor difficuldade ou reserva·, quando se 
acharem em terra, em qualquer Jogar que for, dentro da 
extensão dos seus domínios. llem entendido porém que 
este Artigo (como é de direito em todo o ajuste reciproco) 
não será obrigatorio para uma das Partes, senão em quanto 
elle pela outra pontualmente e sem restricção alguma se ob
servar e cumprir. 

AllT. lU. 

Sua :Magestade Fidelíssima e Suas Altas Potencias con
vem e consentem em que todo aquelle que fizer a reclama
ção seja obrigado a pagar as dividas válidas e bem prova
das que houverem sido contrahidas pelo mareante reclamado 
durante o tempo da sua ausencia, quer seja em terra, quer 
a bordo de alguma outra embarcação . 

ART. IV. 

Para impedir, quanto for possível: a deserção de mari
nheiros ou outros mareantes, quaesquer que elles sejam, 
as duas ·Potencias Contratantes promettem e se obrigam a 
dar todas as ordens de precaução necessarias ·e convenien
tes a este fim, tanto nas embarcações que navegam debaixo 
da sua bandeira, como nas cidades e portos de seus domí
nios, e a fazer n'ellés vigiar, com a maioy efficacia que po
dérem, contra toda e qualquer casta de alliciadores de levas. 
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1le trouveront à bord des hâtimens de guerre ou navires 
lllarchands de l'àutre Puissance, soit dans les ports de leur 
P.ropr.e domination, soit dans les ports neutres; laquelle res
t~tution se fera sans aucune difficulté sur la .;;imple déclara
tiOn des commandans ou de tels autres, qui feront de hon 
droit la réclamation, que les individus ainsi réclamés sont 
véritahlement sujets et engagés au service d'e mer de leurs 
Souverains. ' 

ART. II. 

Les deux Hautes Parties Coniractantes ne voulant pas 
que cette restitution de leurs marins transfuges se borne 
au cas seul qu'ils se trouvassent à borcl de leurs bâtimens 
de guerre ou marchands, conviennent en outre de se les re
lllettre pareillement sans la moindre difficulté ou réserve, 
lórsqu'ils se seront réfugiés à terre dans quelque endroit 
~e ce soit sous leur domination. Bien entendu que cet Ar
tlcle ( comme il est de droit en tout engagement réciproque) 
~e sera obligatoire pour l'une des Parties, qu'autant qu'il 
8 observera et pourra s' exécuter ponctuellement et sans au
cune restriction par l'autre. 

ART. lU. 

Sa 1\'Iajesté Tres-Fidele, et Leurs Hautes Puissances s'ac
cor~ent et consentent que celui qui fait la réclamation sera 
obhgé de payer les dettes valides et bien prouvées, qui au
ront été contractées par le marin réclamé pendant le temps 
de. son absence, soit à terre soit à bord de quelqu' autre 
va1sseau. 

kRT. IV. 

. Pour mettre ohstacle, autant que possihle, à la déser
hon de matelots ou autres marins ÇJUelconques, les deux Puis
~ances Contractantes promettent et s' engagent à donner tous 
es ordres de précaution nécessaires et convenables à cet 
égard, tant sur les vaisseaux navigant sous leur pavillon, 
q~e dans les villes et ports de leur domination, et à y faire 
Yelller le plus efficacement· qu'il sera en leur pouvoir con-· 
tre les embaucheurs. 

179~ 
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ART. V . 

1794. Sua Magestade Fidelissirria e Suas Altas Potencias, para 
llaio d J 

8 prevenirem tudo quanto po ér a terar, por menos que ser 
possa, a boa iRtelli o·encia que entre Elias subsiste; assim 
como para evitarem todas as demoras ou ohstaculos na exa
cta observancia ·dos Artigos acima estipulados, farão não só 
expedir a presente Com·enção a todos os seus tribunaes e 
magistrados, a fim de que estes com ella se conformem" e 
ele que por considerações ma l entendidas se não dê Jogar á 
fuga ou occultação elos marcantes evadidos; mas darão ou
trosim ordens as mais precisas, para que os seus officiaes 
ou ministros respectivos observem as attenções, que as duas 
Potencias amigas rec iprocumente desejam testemunhar uma 
á outra. 

AJIT. VI. 

Será esta Couvençào ratificada por Sua Magestade Fi
delíssima e Suas Altas Potencias, e serão as ratificações tro
cadas ou aqui n'esta Cidade de Lisboa ou na de Haya, den
tro do espaço de tres mezes, ou antes se for possível. 

Em fé do que, Nós os lUini tros Plenipotenciarios de 
Sua Magestadc ,Fidelíssima e de Suas Altas Poteocias, au
ctorisados dos nossos pleoos-pocleres, ass ignúmos dois ori
ginaes cl' esta Convenç:uo, e os sellúmos com o st!llo das nos
sas armas, guardando cada um de Nós o seu. 

Feita em Lisboa, a 8 do mez de 1\'Iaio de 1794·. 

Luiz Pinlo ele Sousa Coutinho. 
(L S.) 
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ART. V. 

Sa Majesté Tres-Fidêle et Leurs Hautes Puissances, pour 
prévenir t.out ce qui pourrait altérer, le moins du monde, 
la honnc intelligence qui subsiste entre Elles; aussi hien 
que pour éviter tous délais ou obsta eles dans r exacte ob
servation des Articles stipulés ci-dessus, feront non seule
ment passer la présente Convention à_ tous leurs trilmnaux 
et magistrats, afio qu'ils s'y conforment, et qu'il ne soit pas 
donoé lieu par (les considératioos mal eotcndues à la fuite 
ou recélement dcs mar i os évadés; mais Elles donneront en 
outre les ordrcs les plus précis pour que leurs officiers ou 
employés respectifs s'en tiennent aux égards que les deux 
Puissaoces a mies d~sirent de · se témoigner réciproquement. 

ART. VI. 

Cette Coovention sera ratifiée par Sa Majesté Três-Fi
dele et Leurs Hautes Puissances, et ces ratifications seroot 
t~hangées, soit ici à Lishonne, soit à la Haye da os J' espace 
de trois mois, ou plutôt si faire 'se peut. 

En foi de quoi, Nous 1\'Iinistres Plénipotentiaires de Sa 
l\Iajésté Tres-l<'idêle et de Leurs Hautes Puissances, autori
sés par nos pleins pouvoirs, avons signé deux originaux de 
cette Conrention, et leur avons apposé !e sceau de nos Ar
mes, et chacune eles Parties a gardé !e sien. 

Fait à Lisbonne, ce 8 Mai 1794. 

Gerhard Charles B. 11 de Spaen. 
(L. S.) 

t79i 
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TllATADO DE PAZ ENTllE A RAINHA A SJ~NHOllA DONA MARIA l 

DE COMMERCIO E AMIZADE ENTRÉ AS DUAS NAÇÕES, 

(DO OfliOJN.H QUE SE OUAIID.!. NO AIICIIIVO DA SECIIETAIIIA DE ESUDO 

DOS NEGOC IOS ES'riiANGE!flOS.) 

1797 . s~ Mnjesté Três-Fidele ct la République Française, dê-
Agosto hl. I I 10 suant réta Ir es iaisons de commerce et d' amítié qui exis-

taient entre les deux États avant la présente guerre, ont 
donné leurs pleinpouvoirs pour entrer en négociations à cet 
effet, savoir: Sa l\'Iajesté Três-Fi dele à l\'Ionsieur le Cheva
lier d' Araujo, de Son Conseil, Gentilhommc de Sa Maison, 
Chevalier de l'Ordre de Christ, et Son Envoyé Extraordi
naire et Ministre Plénipotentiaire auprês de la Républíque' 
Bata v e: et le Directoire Exécu ti f, au nom de la Républi
que Française, au citoyen Charles Delacroix; lesquels, apres 
avoir échangé leurs pouvoirs respectifs, ont conclu Ie pré
sent Traité de Paix. 

AUT. I. 

11 y aura paix, amitié et bonne intelligence entre Sa 
, l\'Iajesté Três-Fidêle la Reine de Portugal, et la République 
Française. 

AUT. H. 

Toutcs hostilités cesseront, tant sur terre, que sur mer, 
à compter de I' échange des ratífications du présent Traité~ 
sa~oir: dans quinze jours pour l'Europe et les me~s qm 
ha~gnent ses côtes, et celles de I' Afríque en deçà de I équa
teur; quarante jours aprés ]e dit échange pour les pays et 
mers d' Amérique et de I' Afrique au-delà de I' équateur; et 
trois mois aprês pour les pays et mers situés à l'Est du Cap d: Bonne .. Espérance. 



E A REPUDLICA FllANCEZA, PARA UESTADELECER AS RELAÇÕES 

ASSIGNADO Eilf PAlllS, A 10 DE AGOSTO DE 1797. (1) 

Sua Magestacle Fidelíssima e a Republica Franceza, de
sejando restabelecer as relações de commercio e de amizade 
que existiam entre 0s dois Estados antes da presente gue·rra, 
deram seus plenos poderes para entrarem em negociações 
para este effeito; a saber: Sua l\fagestacle Fidelíssima, ao Se
nhor Cavalheiro Araujo, elo Seu Conselho, Gentilhomem de 
Sua Casa, Cavalleiro da Ordem ele Christo, e Seu Enviado 
Extraorclinario e Ministro Plen ipotenciario junto da Repu
blica Balava; e o Directorio Executivo, em nome da Repu
blica Franceza, ao cidadão Carlos Delacroix; os quaes, de
pois de troca_rem os seus respectivos poderes, concluíram o 
presente Tratado de Paz. 

AUT. I. 

Haverá paz, amisade e JJoa intelligencia entre Sua l\'Ia
gestade Fidelíssima a Rainha de . Portugal e a Republica 
Franceza. 

ART. II . 

Todas as hostilidades cessarão, tanto por terra como por 
mar, a contar da troca das ratificações do presente Tratado; 
a saber : dentro ele quinze dias para a Europa e os mares 
que banham as suas costas e as de Mrica áquem do equa
dor; dentro de quarenta dias depois da dita troca para os 
paizes e mares da America e de Africa alem do equador; e 
tres mezes depois para os paizes e mares situados a leste do 
Cabo da Boa Esperança. 

(1) Este Tratado não tel' e efTeito. 
TO:U, IV, 3 

1797 
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ART. IH. 

1797 Les porls, villes, places, ou toute aulre possession ter-
A~~to ritorialc de l'une des deux Puissanccs dans quclque partie 

du monclc que cc soit, qui se trouveraient occupés ou con
quis par lcs armes de l'aulrc, seront réciproquement resti
tués, saos qu'il puisse ótre exigé aucune compcnsation ou 
inclcmnité, et ce, dans les délriis fixés par l' Article préc6dent. 

All.T. IV. 

Sa Nlajesté Tres-Fidelc s' engage à observer la pl us exa
ctc nculralité entre la Républiquc et les autrcs Puissances 
belligérantes; parei llc ncutralité scra obscrvée par la Répu
blique Française en cas de rupturc entre le Portugal et d'au
trcs Puissances de l'Europc. En conséquence, aucune des 
Puissances Contractantes, pcnclant le cours de la préscn1Je 
guerre, ne pourra fourni r aux cnnernis de l'autre, en vertu 
d'.aucun Traité ou stipulation quclconqne, (pateute ou se
cnl)te) aucun secours en troupes, vaissea ux, armes, muni
tions de guerre, vivr s ou argent à quelque titre que ce soit, 
ou sous quclque dénomination que ce puisse être. 

ART. V. 

Sa l\'Iajesté Tres-Fidele nc ponrra admettre ensernble 
dan ses grands ports plus de six bátimens armés en guerre, 
apparlcoans à cbacune des Puissaoces bclligérantcs, et plus 
de trois clans les petits. Les prises faites par leurs vaisscaux 
de gucrrc ou corsa ires rcspcctifs ne pourront, non plus qtlé 
les corsaires eux-mêmes, être reçus, hoTs de cas de tem
pête ct péril imminent, daos les ports de Sa lVlajesté Três
Fidele. Ils en sortiront aussitôt le péril passé. Toutc Yente 
de marchandiscs ou vaisseaux capturés sera sévercment pro
hihée. La République Française en usera de même à 1' égard 
des vaisscaux de guerre, corsaires ou prises appartenans aux 
Puissances européeooes avec lesquellcs Sa lVlajesté Três-Fi
dele pourrait entrer en guerre. 

ART. VI. 

Sa lVlajcsté Três-Fidelc reconoait par le présent Traité, 
que toutcs Jes terres situées au Nord des limites ci-apres dé
signés entre les possessions des deux Puissanccs Contra-
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ART. JII . 

Os portos, cidades, praças ou qualquer outra possessão 
territorial de uma das duas Potencias em qualqtler parte 
do mundo crue seja, que se acharem occupados ou conquis
tados pelas armas ê1a outra, serão reciprocamente restitui
dos, sem que se possa exigir compensação ou indemnisação 
alguma, e isto dentro dos prasos fixados pelo Artigo prece
dente. 

AHT. IV. 

Sua Mages tade Fidelíssima obriga-se a observar a mais 
exacta neutralidade entre a Republica e as outras Potencias 
belligerantes; igual neu ~ralidade será observada pela Repu
blica Franceza em ca.so de rompimento entre Portugál e ou
tras Potencias da Europa. Por consequencia, nenhuma das' 
Potencias Contratantes, no decurso ela presente guerra, po
derá fornecer aos inimigos da outra, em virtude .de qual
quer Tratado ou esti-pulação (ostensiva ou secreta) soccorro 
algum de tropas, navios, armas, munições de guerra, man
timentos ou dinheiro por qualquer titulo que seja, ou de
baixo ele qualquer denominação que ser possa. 

, ART. V. 

Sua ~lagestade Fidelíssima não poderá admittir nos seus 
portos ma-iores ·mais ele seis navios armados. em guerra per
ten'centes a cada uma elas Potencias belligerantes, nem mais 
de tres nos portos menores. As presas feitas pelos seus na
vios de guerra ou corsarios respectivos não poderão ser re
cebidos, nem os mesmos corsarios, senão no caso de tem
pestade ou de perigo imminente, nos portos de Sua-Mages
tade Fidelíssima. Sairão elos mesmos logo depois de passado 
o perigo. Qualquer venera ele mercadorias ou. ele navios ca
pturados será severamente prohibicla. A Rep~1bl ica Fran
ceza praticará o mesmo com os navios de guerra, corsarios 
ou presas pertencentes ás Potencias europeas com as quaes 
Sua Magestade Fidelíssima possa entrar em guerra. 

• A,ll.T. VI. 

Sua Magestade Fidelíssima reconhece pelo presente Tra
tado q11e todas as terras situadas ao Norte dos limites abaixo 
designados entre as possessões das duas Potencias Contra-
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1797 ctantcs nppartiennent en toute propriélé et souv:eraineté 
A~ogto à la République Française, renonçanl en tant que besoin 

serait, tant pour Elle que pour scs Successeurs et aJant 
cause, à tous les droi ls qu' ellc pourrai t prétendre sur les 
dites tc!'l'cs à quelque tilrc que cc soit, et nommément en 
rertu de J'Article vm clu Traité concln à Utrccht le 11 
Avri l 1713: réciproquement la llépuhlique Françaisc re
co nnait cpw toutes lcs tcrres situécs au Sud de In dite li
gnc appartienncnt à Sa Majcsté Tres-Fidcle, en conformité 
du même Traité d'Ulrecht. 

ART. VU. 

Lc li mites entre les deux GuJanes Française ct Portu
gaisc seront dólerminées par la rivierc appellée par les Por
tugais Calcuenne, et par les Français de VinccntPinson, qui 
se jcttc dnns I'Océan au-clcssus elu Cap Nord, cnviron à 
deux elcgrés ct demi . de latitude scptcnirionalc. Elles sui
veront la dite rivicre jusqu'à sa source, ensuite une Jigne 
droite tirée depuis la dite source vers l'Ouest jusqu' au Rio 
Branco. 

. AllT. VIU . 

Les emhouchures ainsi que le cours enti er ele la dite 
riv iere Calcuen oe ou ele Vi ncent Pinson appartiendront en 
toule propriélé et so uvera ineté à la Répuhlique Française, 
sans toutefoi s que les sujets de Sa Majesté Tres-Ficlele éta
blis dans les enYirons, au micli de la dite riviere, puissent 
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tantes pertencem em plena propriedade e soberania á Re
publica Franc.eza, ren unciando tanto quanto for necessario 
ass im pela sua parte como pela dos seus successores e re
pre entanles a todos os direitos que possa pretender sobre 
as ditas terras. debaixo de qualq uer titu lo que seja, e no
meadamente em Yirtude elo Artigo vm do Tratado concluido 
em Utrecht a 11 de Abril de 1713 : e reciprocamente a 
Repulllica Franccza reco uhece que todas as terras situadas 
ao Sul da dita linha pertencem a Sua :Magestade Fidelis
sima, na conform idade do mesmo Tratado de Utrecht. 

AilT. VU. 

Os limites entre as duas Gu)'anas Franceza e Portu
gueza serão determinados pelo rio chamado pelos Portugue
zes Calsoene (1 ), e pelos Francezes de Vicente Pinson, que 
se laoc;:tt no 'Oceano acima do Cabo Norte, cerca de dois 
graus e meio de latitude seplcntriona l. Seguirão o dito rio 
até á sua nascente, e depo is uma linha recta tirada desde 
a dita na~cent e pata Oeste até ao Hio Branco. 

AllT . VIJI. 

As cmboc.aduras, bem como todo o curso do dito rio 
Calsoene ou de Vicente Pin on pertencerão em plena pro
priedade e soberan ia á Republica Franceza, sem que os sub
ditos de Sua Magestade f idelí ssima estabelecidos nos ar
redores, ao Sul do dito rio, poss.am comtudo ser impedidos 

(1) É este o uni co Joga r em que encont rf,mos a denominação de Cal
soe11e como synouymo 1le V icen te Pinson . Cha mâmos a a ltençiio do leitor 
curioso pa ra n excell cn l~ rnemoria do Sr. V isconde de . Leopoldo sobre 
"Quaes silo os limites naturaes. pactendos e necessarios do Im perio do 
B razil ?" inserta uns 11Iemorias tio f 11stit1tto Iiisturico e Gr.ographico Bra
: ileiro, Tomo I. A li se encontra a paginas 26 umn int eres ante nota rela-
1ivamente 1Í. ermdn interpre tação qu e os fran cezes deram a té ce rta epocha 
no riu des ignado no Tratado de U~recht como limite entre as duas Guyu
nas P or tugueza e F ra nceza. Pela nossa par te só di zemos~ que no A rtigo v ru 
do Tra tado de U trecht de 11 de Abril de 17 13, se aclm escri pto Japoc e 
não Oyapock , e aqnelle Tra lado, que nós damos no Tomo li da nossa Col
lecção, foi por nós tirado de documento a ulhcnlico que se gua rda no R eal 
Archi vo da Torre 1lo Tombo. O Sr. Visconde de S. Leo poldo não fa lia no 
presen te T raindo de J O de Agosto de 1797 ; 1a h'ez po rque não teye elfeito, 
ou porque ni'i.o se encontra na compilação dos Tratado~ de Paze de P ortu
gal ce lebrado com os obcranos de Europa , colligidos por Diogo Barbosa 
Machado, pertencente ú Bibliothecn Publica do Rio de Janeiro. 

1797 
Agos la 

10 



1797 
Agosto. 

101 

38 REINADO DA SENHORA D. MAlUA T. 

être empêcbés d'user )ibrement et sans être assu.jettis à au
cuns droits, ele sotl embouchur.e, de son cours et de ses 
eaux. 

ART. lX . 

Lcs sujets de Sa Majesté Três-Fi dele qui se trouveraient 
étahlis au Norcl de la ligne de frontiêre ci-dessus désignée 
seront libres d'y clemeurer en se soumettant aux loix de la 
Répuhlique, ou de se retirer en transportant leurs hiens meu
hles et aliénant les lerrains qu'ils justifieraient lcur appar
tenir. La faculté de se retirer en elisposanl ele leurs hiens 
meuhles et immeuhles est réoiproquement réservée aux Fran
çais, qui pourraient se trouver établis au miui de la dite 
ligne qe frontiêre. L' exercice ele la elite faculté est clonné 
pour l,es uns et pour les autres à cleux annécs, à compter de 
l'échange des ratifications du présent Traité. 

AUT. X. 

I1 sera négocié et conclu le plutôL possible entre les deu;x 
Puissances un Traité de Commerce fondé sur des bases équi
tables et réciproquemen t avantageuscs. En attendant il est 
convenu: 1.0 Que les relations commerciales seront rétahlies 
nussitôt nprês l' échange des r a tifications, et que les citoyens 
~u sujets de l'une dcs deux Pu issnnces jouiront clans les 
Etats de !'nutre de tous les dro its, immunités et prérogati
ves dont y jouissent ceux eles Natioos les plus f'avorisées. 
2.0 Que les denrées et marchandises provenant de leur sol 
ou de leurs mnnufactures seront respectivement ndmises, si 
les clenrées et marchandises analogues eles autres N ations le 
sont ou viennent à 1' être par la sui te, et que les dites den
rées et marchandises ne jJourrout être assujetties à aucune 
prohibition, C{UÍ ne frappeFaÍt pas également SUl' Jes dearéeS 
et marchan~ises analogues importées par d'auLres Nations. 
3.0 Que néanmoins la Hépuhlique Française ne pomant of
frir au Portugal qu'un débouché pour ses vins infiniment 
médiocre, et qui ne peut pas compenser l'introduction des 
draps français dans ce Royaume, les choses resteront réci
proquement, pour ces deux articles, dans leur é~at actuel. 
4. 0 Que les droits de àouanc et autres suF les deorées et 
marchandises du sol et eles manufactures des deux Puissan
ces seront réciproquement réglés et perçus sur le pied au-
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de usar livremente, e sem estarem sujeitos a direito algum, 
da sua embocadura, do seu curso e de suas aguas. 

, ART. IX . 

Os subditos de Sua Magestade li'idelissima que se acha
rem estabelecidps ao Norte da linha de fronteira acima de
~ignada poderão livremente ahi residir sujeitando-se ás leis 
da Republica, ou retirar-se transportando os seus bens mo
veis e alienando os terrenos que justificarem pertencer-lhes. 
A faculdade de se retirarem dispondo de seus bens moveis 
e immoveis é recipr~camente reserva?a a?s Francezes, que . 
se acharem estabelecidos ao Sul da d1ta lmha de fronteira. 
O exercício da dita faculdade é concedido a uns e outr0s 
por dois annos, a contar da troca elas ratificações do pre
sente Tratado. 

ART. X. 

Será negociado e concluído com a •brevidade possível 
entre as duas Potencias um Tralado de Commercio, fun
dado sobre bases equitativas e reciprocamente vantajosas. 
No enlreLanto conveiu-se: 1.0 Que as relações commeroiaes 
serão restabeleci das logo depois da troca das ratificações; e 
que os cidadãos ou subdilos de uma das duas Ptltencias go
sarão nos Estados da outra de todos os direitos, immuni
dades e prerogativas que n' elles gosarem os das Nações mais 
favor~oidas. 2. 0 Que os generes e mercadorias provenientes 
do seu solo ou de suas manufacturas serão respectivamente 
admittidas, se os generos ·e mercadorias analogos das outras 
Nações o forem ou vierem a ser de futuro, e que os· ditos 
generos e mercadorias não poderão ser sujeitos a prohibi
ção alguma, que não pese igualmente sobre os generos e 
mer.cadorias analogos importados por outras Nações. 3.0 Que 
visto a Republiea Francez-a não poder offerecer a Portugal 
s_enão um mercado infinitamente medioCI·e para os seus vi
nhos, que não póde compensar a introducção dos pannos 
francezes n' este Reino, as co usas ficarão reciprocam,ente, 
quanto a estes dois Artigos, no seu estado actual. 4.0 Que 
os direitos de alfandega e outras sobre os generos e merca
dorias do solo e das manufacturas das duas Potencias serão 
re<:<ipr.ocamente regulados e cobrados no pé a que se acham 
sujeitas as Nações mais favorecidas. 5. o Que nos direitos as- . 

1'19'11 

AgostD-' 
10• 



40 REINADO DA SENHORA D. MARIA I. 

m7 que] sont assujetties les Nations les plus favori sées. Õ.0 Que 
Agt010 sur les droits ainsi réglés il sera accorclé de ·part et cl 'uutre 

une diminution en faveur d~s marchandises provenantes des 
manufactures ou elu sol eles Etats de chacune des deux Puis
smlces, pourvu qu'elles so ient importées sur ' des vaisseaux 
nationaux, chargées pour le comple ele uégocians qui leur 
appartien nent, et envoyées en droiture· eles ports en Eu
rope de I' un e el' elles vcrs ·les ports en Europe de I' autre. 
La quolité ele cette eliminution, ainsi que lcs especes ele 
marchandises auxquelles elle sera appliquée, seront réglées 
par Je Traité de Commerce à conclure entre les deux Puis
sances. 6. 0 Qu'au surplus toutes les stipulations relativcs au 
commerce, insérécs clans les précéelens Traités conclus en
tre lcs deux Puissances, seront provisoirement exécutées en 
ce qui n'est pas contraíre au préscnt Traité. 

AUT.XI. 

Sa Majesté Tres-Fielele aelmcttra elans ses ports les vais
seaux ele guerrc et de commerce françai s aux mêmes coo
ditions, que les Mtimens eles Natioos les plus favorisées y 
sont aelmis. Les Mtimcns portugais jouiront en France de 
la plus cxacte réciprocit6. 

AllT. xn. 
Lcs Consuls ct Vice-Consuls français jouiront eles. pri

vi leges, préséances, immunités, prérogatives et juridictions 
clon t ils jouissaient avant la guenc ou elont jouissent ceux 
eles Nat ions les plus frlvori sées. 

ART. XIII. 

L' Ambassacleur ou Ministre de la Républiquc França! se 
pres la Cour de Portugaljonira des mêmes immunités, pré
rogativcs et préséanccs dont jouissaient les AmbassadeiirS · 
français avant la guerre actuelle. 

AllT. XIV. 

To us citoyeos fran çais, ainsi que tous les individus com
poMnt la maison de l'Ambassaeleur ou Ministre, des Con
suls et autrcs Agen ts accrédités e.t reconnus de la Répuhli
que Ji'r~nçai se, jouiront da os les États de Sa Majesté Três- · 
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im r aulados se concederá de uma e outra parte uma di
minui~ão a favor das mercadorias proveniente das manu
facturas ou do solo dos Estados de cada uma das duas Po
tencia , comtanlo que sejam importadas em navios nacio
naes, carregada por conta de negociantes que lhes perten
çam, e remettidas em direitura dos portos na Europa de 
uma d' ellas para os portos na Europa da outra. A impor
tancia d'csta diminuição, n im como as especies de mer
cadorias a que for applicada, erão regulada pelo Tratado 
de Cornmercio que se concluir entre as duas Potencias. 
6.0 Que fina lmente todas a c tipulações relativa ao com
mercio, insertas nos precedentes Tratados concluído entre 
as duas Potenci~s, serão provisoriamente executada no que 
não for contrano ao pre ente Tratado. 

ART. XI. 
Sua Maae tade Fideli ima admittirá no seu portos os 

navios de guerra e mercante francezes com a me ma con
diçõe que n'elles são admittidas a embarcaçõe das Nações 
mais favorecidas. As embarcações portuguezas gosarão em 
França da mais exacta reciprocidade. 

AllT. XU. 

Os Con ule e Vice-Consules franceze "'0 arão dos pri
vilegios, precedencias, immunidade , prerogativas e jurisdic
ções de que go avam antes da guerra ou de que gosem os 
das Naçõe · mai favorecida . 

ART. XIII. 

O Embaixador ou.l\Iinislro ela Hcpublica Franceza junto 
da Corte de Portugal go ará das mesma immunidade , pre
rogativas e precedencia de que go aram o Embaixadores 
francezes antes da guerra actual. 

ART. XIV. 

Todos os cidadão franceze , bem como todos o indi
víduos que compozercm a ca a do Embaixador ou Mini -
tro, do Consules e outros Agentes acreditados e reconheci
dos da Republica Franceza, go arão nos Estados de Sua Ma-
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1797 Fidele de la mêmc liber ló de culte dont y jouissent les Na-
A~~~~o tions les p·lus favorisées à oot égard. 

Lo présent Artiole et les deux pr.écédens seront obser.-. 
vés rllciproquement par· la République França-i se à l' égard. 
des Ambassadeurs, Mi nistrcs, Commls et autres Agents de 
Sa Majesté Tres-Fidêle. 

AllT. XV. 

T.ous-les prisonniers fails de part et d'autre; y compris· 
les marins et matelots, scront rendus dans un mois à com-: 
pter. de l' échaogc eles ratifications du présent Traité, en. 
payant les dettes qu' ils auraient contractées pendant leur 
captivité. Les malades ct lJlossés oontinueroot d:être soi-· 
gués dans les hôpitaux respeotifs; ils serontrendus aussitôt 
apres Icur guérison . 

ART. XVI. 

La paix et honne amitié rétablies par le présent Traité, 
entre Sa Mujesté Tres-Ficlele et la République Française, 
sont déclarées communos 11 la Uépublique Batave. 

AI.IT. XVII. 

Le présent Traité sera ralifié, et les ratifications échan
gées dans deux mois à compter de ce jour. 

Foit, arrêté, condu, signé et revêtu, savoir: par moi, 
Charles Delacroix, du sceau des Relations Extéricures, et 
par moi, Chevalier d'Araujo, du cachet· de mes armes, à 
Paris le 23 Thermidor an cinq de la Hépublique Rrançaise 
une et indivisible. ( 1 O Aôut 1797.) 

Antoine d' Araujo d' Azevedo. 
(L. S.) 

Ch. Delacroix. 
(;I;.. S. ) 
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gestade Fidelíssima da mesma liberdade de culto de que 
n' elles gosam as Nações mais favorecidas a tal respeito. 

O presente Artigo e os dois precedentes serão observa
dos reciprocamente pela Republica Franceza a respeito do 
EmJ)aixador, Min istro, Consoles e outros Agentes de Sua 
Magestade Fidelíssima. 

ART. XY. 

Todos os prisioneiros feitos de uma e outra parte, com
prehendidos os marinheiros e marujos, serão entregues den
tro de um mez a contar da troca das ratificações do pre
sente Tratado, pagando as dividas que houverem contrahido 
durante o seu captiveiro. 'Os doentes e feridos continuarão 
a ser tratados nos hospitaes respectivos; serão porém entre
gues logo depois de curados. 

ART. XVI. 

A paz e a boa amizade restabelecidas pelo presente Tra
tado, entre Sua Magestade Fidelíssima e a Republica Fran
ceza, são declaradas communs ú Republica Batava. 

ART. XVII. 
Q; presente Tra tado será ratificado, e as ratificações tro

cadas dentm de dois mezes a contar d'este dia. 
Feito, ajustado, concluido, ass ignado e sellado, a saber : 

por mim, Carlos Delacroix, com o sêllo elas Relações Ex
teriores, e por mim, Cavalheiro de Araujo, com o sinete das 
minhas armas, em Paris a 23 Thermidor ao no quinto daRe
publica Franceza urna e iq.divisivel. ( 1 O de Agosto de 1797.) 

Antonio d.' Araujo d' Azevedo. 
(L. S.) 

Ch. Delacroix. 
(L. S.) 
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CONVENÇÃO ENTllE A RAINIU A SENIIOllA DOJ\A iUA 

DE DEZ ~11 LJIÕES DE FRA~COS, ASSI GNADA 

(DO ORIGI NAl. QU E SE GUA110A NO AU CIIJVO TlA ::' F. CRI:TAI\IA D'EST,\00 
DOS NEGOCIOS ESTHA 1~GE IH OS.) 

A llTlCLES SEC HETS. 

S AllT. 1. 

a Majesté Três-Fi dele s' oblige de payer à la Républi
que Française dans le délai d' une année, à compter de ce 
jo'ur, la somme de dix millions de francs, 1·emise à la tré
sorerie nalionale, à Paris, com me il suit: 

Sa l\'Iajesté Três-Fidele fera remcttre à Paris douze ccnts 
cinquante mille francs, de trois mois cu trois mois, à com
pter de ce jour, Je premier terme échéant au qualre-vingt 
dixiême jour aprês le présent, de maniêre que cinq millions 
auront été ainsi fourn is duns le courant d'une annéc. 

ART. Il. 

Sa l\1ajesté Três-Fidcle fera re1nettre dans le délai de 
qnatre mois à compter de ce jom, soit à Amsterdam, soit 
duns Jes ports du Havre, de Nantes, de Bordeaux et d' An
vcrs, la yaJeur de denx millions cinq ceol mille fruncs en 
diumants bruts ou bois de Brésil, indépendamrnent de celle 
nécessaire pour les frais de lettr garde, dépôt et cornmission. 

Une pareille valeur cn diamunts bruts, ou bois ele Bré
sil , sera remisc duns le délai de quatre mois à comptcr du 
dernier jour du quatricme mois aprês la date du présent 
accord. 

AJlT. llJ. 

Lcs diamants seront déposés à Amsterdam duns la maí
son de Jean Guillemestcr, fi ls de Jean, Consul et Agcnt de 

(1) Es ta Convenção não teve e iTeilo. 



lUA I E A JlEP"CBUCA FUANCEZA, PAliA O PAGA l\i'ENTO 

EllT PAIÜS A !20 DE AGOSTO DE 1797.(1 ) 

{t R.IOUC~ÃO PAnTICU I. AR.) 

AUTIGOS SECRETOS. 

S 
AUT. I. 

ua 1\'lagestade Fidelíssima obriga-se á pagar á Repu
blica Franceza no praso de um anuo, a contar d'este dia, 
a somma ele dez milhões de francos, entregue na Thesou
raria nacional em Paris, do modo seguinte : · 

Sua l\'Iagestade Fidelíssima mandará entregar em Paris 
um milhão duzentos e cincoenta mil francos, de tres em tres 
mezes, a contar cl' este dia, expirando o primeiro praso a 
noventa dias depois do presente, ele modo que cinco mi
lhões terão sido satisfeitos no decurso de um anno. 

AHT. 11. 

Sua 1\'lagestacle Fidelíssima mandará entregar no pra'so 
de qualTo mezes a contar d' este dia, em Amsterdam, ou nos 
portos do Havre, Nantes, Bordéus ou Antuerpia, o· valor 
de dois milQ.ões e quinhentos mil francos em diamantes bru
tos ou pau brazil, independentemente do necessario para os ·· 

. gastos da stta guarda, deposito e commissão. 
Um igual valor em diamantes brutos, ou pau brazil, será 

entregue no }Jraso de quatro mezes a contar do ultimo dia 
do quarto mez depois da data do presente accordo. 

ART. Ill. 

Os diamantes serão depositados em Amsterdam na casa 
de João Gujllemester, filho de João, Consul e Agente de 
Sua Magestade Fidelissi~a na Re~ublica Batava. O pa~ bra
zil será entregue a negoqwntes CUJa escolha se convencwnat:; 
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Sa Majeslé Tres-Fidelc pres la République Batave. Le bois 
de Brésil scra remis à eles négociants dont Je choix sera con
vcnu; mais de préférencc aux corresponclants de la ferme de 
Lishonne. Cettx-ci, comme Jean Guillemestcr, fils de Jean, 
demeureront dépositaires des objets à eux 1·emis, pott1' en 
verser lct valew· à la trésorerie nationale au {'wr et mestwe 
des rentes, jusqu' à concwTence de cinq millions de francs, 
ou les livrer sur la demande du Gouvemement français, 
notifiée par le Ministre dos Financcs et qui en fera délivrer 
alors quittance à la Cour de Portugal, d' apres I c montant 
de l' estimation, qui sera consicléré en ce cas com me argent 
cffectif. 

ART. lV:. 

Les diamants ct les bois de Brésil seront estimés par ex
]JCrts convenus, au momcnt de Jeur li vraison, d'aprês le prix 
courant eles endroits ou ils scront mis en dépôt; la vente 
en sera faite, en tout ott en parlie, toutes les fois que le 
prix trouvé ou offert égalera lc montant .de l' eslimation. S'il 
·ne se présente point d'acquércur à un prix égal aLL montant 
de l' estimation, ou si le Gouvernement français ne s' en charge 
pas à cette condition, , soit en tout, soit en partie, la vente 
de ce dont il ne sera pas disposé pourra être retardée jus
qu' au quinzieme mois qui suivra la date du présent; mais 
alors, Sa Majeslé Tres-Fidêlc fera rcmettre clans le délai 
d'un mois apres le quinziemc ce qui sera dil à la trésorerie 
nationale, pour compléler la somme de cinq millions paya
ble en diamants ou bois ele Brésil. 

ART. V. 

Le consentement à la vente, ctu prix qui en sera trouvé 
dans le quinzieme mais, sera censé donné par le surlaps dtb 

temps. 
Sa Majesté Tres-Fidcle s' étant obligée de reroplir le dé

ficit si la vente cst effectuée, ou de fourrrir une sororoe égale 
en numéraire pour le prévenir, Elle aura la surveillance et 
l'administration des diamants et bois de Brésil déposés; mais 
les négocians chargés de la vente aviseront de leurs opéra
tions le Ministre eles Financcs, recevront préablement sa ré
ponse, et compteront directement à la trésorerie nationa.Je. 
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mas de 1 pr~f~reneia :aos correspondentes dos •eoJ;J.tratadores 
1 em •Li ho·a. Estes, e :João Guil1em;es6er, :filho ·de rloão, fica
.rão deposita1·ios rlds •'Obje·ctos que lhes foTem ent1•egues, tpam 
satisfazeTem o valor elos mesmos na Thesottra1·ia nacional 
á medida dkJs seus r-editos, até á conc01·rencia de cinco ?m·
lMes ele francos, ou MU1·ega-los em virtude de requisif!âo elo 
·G.ove?'rno ' f"ranc(}z, notificada pelo Ministro da Fazenda, o 
~JU~al fará • ent'ão t:l~ar ' quita~ o dos mesmos á Côrte de Portu
gal, segundo o importe da avaliação, '<Jlle n' este caso · será 
considerado como dinheiro effectivo. 

AUT. IV. 

Os diamantes e o pau brazil serão araliados por peri
tos convencionados, no momento da sua entrega, segundo 
o preço corrente elos Jogares onde forem postos em depo
sito ; far-se-ha a venda d' elles, no todo ou em parte, sem
pre que o preço procurado ou offereciclo igualar o importe 
da avaliação. Uma vez que se não apre~ente comprador por 
um preço igual ao importe â.a avaliação, ou que o Governo 
francez os não queira com essa condição, no lodo ou ern 
parte, a venda d' a<Jl'lelles de que se não tiver disposto po
derá ser demorada até ao clecimo quinto mez que seguir á 
data do presente ; mas então Sua 1\'Iagestade Fidelíssima 
mandará entregar dentro elo praso ele tlm mez depois elo 
decimo 'quinto o que se dever á Thesouraria nacional, para 
completar a somma ele cinco milhões que :e pagar em dia
mantes ou pau- brazil. 

All.T. V. 

O consentirnenlo para a venda, pelo preço que se acha1· 
no decimo qttinto mez, será conside1·ado como dado pelo 
lapso de tempo. 

Tendo-se Sua .1\'Iagestade Fidelíssima obrigado a preen
cher o deficit se a venda se effectuar, ou a satisfazer uma 
somma igual em dinheiro para o prevenir, terá a inspecção 
e administração elos diamantes e pau brazil depositados; po
rém os negociantes encarregados ela venda avisarão elas. suas 
operações o 1\'Iinistro ela Fazenda, receberão primeiro a sua 
resposta, e entrarão directamente com o dinheiro na The
souraria nacional. 
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Le présent accord annulle l'Article secret convenu sur 
le même ohjet le 23 Thermidor der (le 10 Aoüt 1797 v. s.) 
leque!, au moyen dê cclui-ci, clemeurera comme non avenu. 

Fait, arrêté, conclu, signé et revêtu, savoir: par moi, 
Charles Delacroix, du sceau eles Relations Extérieures, et 
par moi, Chevalier d'Araujo, clu cachct de mes armes, à Pa
ris Je 3 Fructidor an cinq de la Répulllique Française une et 
indivisible (!e 20 Aoüt 1797 v. s. ) 

Antoine d'Araujo d'Azevedo. 
(L. S. ) 

Ch. Delacroix. 
(L. S. ) 
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O presente accordo anm11la o Artigo secreto (I) ajustado 
sobre o mesmo objecto em 23 Thermidor ultimo ( 1 O de 
Agosto de 1797, ( esty lo velho) o qual, em virtude d' este, fi
cará de nenhmn effeito. 

Feito, ajustado, conclui do, assignado e sellado, a saber : 
por mim, Carlos Delacroix, com o sêllo das Relações Exte
riores, e por mim, Cavalheiro Araujo, com o sinete das mi
nhas armas, em Paris, aos 3 Fructidor, anno q~ünto daRe
publica Franceza uma e indivisível (20 de Agosto de 1797; 
estylo velho). 

Ant<1nio d' Araujo d' Azevedo. 
(L. S.) . 

Carlos Delacroix. 
(L. S.) 

(I) Não temos noticia de similhante Artigo. 
TOlÍ. H. 4 
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JIATIFICAÇÃO DE l\IAULEI SOLETJ\T,\ N, UIPERADOR DE llfATIRO

COS, JJO TltATADO DE PAZ COiU l'ORfUGAJ., JJE 11 DE JA~ElRO 

])E J 774, D_\TADA A 3 DO lllEZ DE lllOUA"IIltAiU, PlliNCIPIO 

DO ANNO DE 1213 DA IIEGHtA (22 DE .JUNHO 1JE 1790). 

(TRA D UO~ÃO) [l ). 

Ü louror seja dado só a Deus. 

(Logar do Séllo.) 

Solciman Bin 1\fohnmmacl, ao qual Deus seja propicio. 
Amen. 

IIaremos visto os rligos, cscr iptos n'cstc catalogo, q.uc 
suo o estabelecimento ela paz entre Nosso Senhor e Pac, ele 
quem Deus tenha misericorcl ia, c El-Hci de Portugal, os quacs 
Artigos el lc aceitou c confirmou, c Nós lambcm·nccilúmos, 
ratificúmos c manclámos obscl'\'ar e in teiramente cumprir, 
seguindo, com o favor divino, a pratica principiada por Nossos 
predecessores; c lhe acresccntúrnos um Artigo uni c.o que 
trouxe o Embaixador, o qual é do teor seguinte: 

Á Nação !lortugucza será permiLtida a cxlracçiio de tri
gos, hois c mais objcctos do paiz Dcl-GarlJc e portos da 
obedicncia d'J~l-Rci de 1\Jnrrocos, quando a extracçíio dos 
referidos gcucros for nos seus Estados concedida a nlguma 
Nação das que com clle tiverem paz; c clarão o direi Lo de
terminado que for concedido ú Nação mais Javorecicla. Por 
esle mesmo modo serão atlend idos os subditos marroquinos 
em Portugal e seus portos. 

(I) 1ão ti ve mos presente o texto nrabe, e si mplesmente esta truut~c
ção que se encontra no Archivo da Secrc ltt riu d 'Es taclo úos Ncgoc10s Es
lrangei ros. 
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A resposta a este Artigo é: Que os sullditos portuguezes 
serão tratados em o nosso paiz do melhor e mais attencioso 
modo, e que. continuaremos a seguir o estylo, relativo a di- · 
reitos e impostos, praticado COI)l elles em os tempos de Nosso 
Senhor e Pae, de quem Deus tenha misericordia, proximo 
ao seu fallecimento, sem n'isso fazermos alteração. E paz. 
Foi escripta na Cidade de Fás, aos oito do mez ele Mohar
ram, principio do anuo ele 1213 (22 de Junho de 1798). 
:Mohammad Bin Othman, a quem Deus seja propicio. (Era . 
o primeiro Ministro.) 

. * 
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'TUATADO DE AiUISADE, NAVEGAÇÃO E COJUMERCIO RENOVADO EN 

16 
DA RUSSU, ASSIGNADO Elll S. PETERSDUUGO A ;27 

DE PORTUGAL Enl 19 DE ADJUL, E PELA 

(DO OR IGINA l. QUE SI•: GUA II DA NO AII CUIVO DA SECIIEU III A o'I,: STADO 
005 NEGOCIO~ ESTR ,\NGE IIIOS. ) 

Au Nom de la Tr·es-Sainte et lndi~isiblc T1·útité. 

Sa Majesté Três-Fi dele la Reine de Portugal ct Sa Ma
jesté I'Empereur dcToutes les Russics, voyant avec une grande 
satisfaction que le Traité d'Amitié, de Nav igation et de Com
mercc conclu entre Elles, Leurs sujets, états et domaines 

respectifs, le 
2
9

0 
Décembre 1787, a commeocé à augmcnter 

Ies Iiaisons mercanti les entre le Portugal et la Russie; et 
également animées du désir de contiouer à encourager I' in
dustrie, le commercc et la navigatiou directe de Leurs su
jets, ont résolu de renouveler le susdit Traité, et duns cette 
vue Elles ont choisi ct nommé pour Leurs Plénipotentiaires, 
savoir: Sa Majesté Tres-Fidele la Reine de Portugal, le Sicur 
François Joseph d'Horta Machado, de Son Conseil, Son Mi
nistre Plénipotentiairc aupres de Sa Majesté l'Empcrcur de 
Toutes les Russics, et Commandeur de l'Ordrc de Christ; 
et Sa Majesté I'Empereur de Toutes les Russies, le Sieur 
Alexandre, Priocc de Bezborodko, Chancelier, Conseiller 
privé actuel, Sénateur, Directeur Géoéral des Postes, et 
Chevalier des Ordres de St André, de St Alexandre Newsky, 

(1) Vide no Supplemento (no fim d'este Tomo) o Ukase de ~!i! de Maio 

e de 29 de Março de 1815. 



l'll.EA RAINHA A SENHORA DONA 1\IARIA I E PAULO I 11\fPERADOR 

DE DEZEJ\IJJRO DE 1791l, E RATIFICADO POR PARTE 

DA RUSSIA Ei\1 18 DE JUNHO DE 1799 (1). 

(TRADUCÇÃO OFPICIA!..) 

Em Nome da Santissima e Indivisivel Trindade. 

Sua Magestade Fidelíssima a Rainha de Portugal e Sua 
Magestade o Imperador de Todas as Russias, vendo com 
grande satisfação que o Tratado de Amisade, de Navegação 
e de Commercio concluído entre Elias, Seus vassallos, es-

tados e domínios respectivos a 2~ de Dezembro de 1787, co

meçou a augmentar os vínculos mercantis entre Portugal e 
a Russia; e igualmente animados do desejo de continuar a 
promover a· industria, o commercio e a navegação dírecta 
dos Seus vassallos, resolveram renovar o sobredito Tratado, 
e n' esta consideração elegeram e nomearam por Seus Pleni
potenciarios, a saber: Sua Magestade Fidelíssima a Rainha 
de Portugal, ao Senhor Francisco José de Horta Machado, 
do Seu Conselho, Seu Ministro Plenipotencíario junto a Sua 
~lagestade o Imperador de Todas as Russias, e Commenda
dor da Ordem de Christo; e Sua Magestade o Imperador 
de Todas as Russias, ao Senhor Alexandre, Príncipe de Bezho
rodko, Chanceller, Conselheiro privado actual, Senador, Di
rector Gerai das Postas, e Cavalleiro das Ordens de Santo 

• lO Junho 
de 1310, e em seu respectivo Jogar as Declarnçoes de ~9 de Maio de 181~ 
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de stc Anne, et Grand-Croix d~ ceux de S1 Jean de Jéru
salem et de 51 Vladimir de la premiere classe; le Sieur 
Victor de Kotschouhey, Vice-Chancelier, Conseiller privé 
actuel, Cbambellan actuel, Cbevalicr ele J'Ordre de St Ale
xandre Newsky, et Granel-Croix ele celui ele St Vladimir 
de la seconde classe; lc Sieur Féodor ele Rostopschin, Con
seiller privé actuel, Membre du Collêgc dcs Affaires Étran
geres, Chevalier de l'Ordre de S1 Alexandre Newsky et de 
celui de gtc Aone de la premiere classe ; et le Sieur Pierre 
de Soimonofl', Conseiller privé actuel, Sénateur, Président 
du College de Commerce, Chevalier eles Ordres de St Ale
xandre Ncwsky et de stc Anne ele la premiere classe et 
Granel-Croix. de celui ele St Vladimir ele la seconde classe; 
lesquels Plén ipolentiaires, apres s' être rcspectivement com
muniqué Jeurs pleins pouvoirs, sont entrés en conférence, 
ct ayant rnúrcment discuté la matiere, ont conclu et arrCté 
les Arlicles suivaris: 

AHT. I. 

Il su1lsis lera entre Leurs 1\:lajestés, la Reine de Portugal 
et l'Empcrcur de Toutes lcs Russies, Leurs Héritiers et Suc
cesseurs ele part et d' autre, ainsi que entre Leurs sujets, 
une pai ' perpétuellc, bonnc intelligence et pnrfaite amilié; 
à quel effet lcs cleux. Puissances Conlractantes s' engogent 
tant pour Elles, que pour 1tous Leurs sujcts sans exception, 
de se trailer réciproqucment en bons amis duns loutes les 
occasions, tant par mer que par tcrre ct sur lcs eaux. dou~
ces, et d' éYiler non seulement tout cc qui pourrait toun1er 
.au préjudicc eles uns ou eles autres, mais de s'entr'aider 
mutuellement par toutcs sortes ele bons ofTices, surtout en 
ce qui concerne la navigation et le commerce. 

ART. 11. 

Les sujets Portugais jouiront en Russie d'une par[aite 
liherté de consciencc, COilformément aux príncipes el'une en
tiere tolérance qu' on y accorde à toutes les B.cligions; ils 
pourront librement s'acquitlcr eles devoirs et vaquer au .culte 
de leur Religion, tant dans leurs proprcs maisons, que clans 
les égli ses publiques, qui y sont établi s, sans éprouver ja
mais la rnoinelre difficulté à cet égard. 
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André, de Santo Alexandre Newsky, ele Santa Anna, e Grão 
Cruz elas de São João de Jerusalem e de São Vladimir da 
Jlrimeira classe; ao Senhor Victor de 'I{otschoubey, Vice
Chanceller, Conselheiro privado actual, Camarista actual, Ca
valleiro ela Ordem de São Alexandre N ewskY, e Grão Cruz 
da de São Vladimir da segunda classe; ao se"nhor Theodoro 
de Rostopsin, Conselheiro privado actual, Membro do Col
legio dos Negocios Estrangeiros, Cavalleiro da Ordem de 
São Alexandre Newsky e da de Santa Anna da primeira 
dasse; e ao Senhor Pedro de Soimonoff, Conselheiro pri
vado actual, Senador, Presidente do Collegio de Commer
cio, Cavalleiro das Ordens de São Alexandre Newsky ·e 
de Santa Anna da primeira classe, e Grão Cruz da de São 
Vladimir da segunda classe; os quaes Plenipotenciarios, de
pois de se haverem respectivamente communicado os seus 
plenos poderes, entraram em conferencia, e tendo madura-

. mente deliberado sobre a materia, concluíram e ajustaram 
{)S Artigos seguintes : 

ART. J. 

Haverá entre Suas Magestades a Rainha de Portug~l e 
o Imperador de Todas as Russias, Seus Herdeiros e Succes
sores, de uma e outra parte, assim como entre Seus vassal
los, uma paz perpetua, boa intelligencia e perfeita amisade, 
para o que as duas Partes Contratantes se obrigam tanto 
por si, como por todos os seus yassallos sem excepção, a 
tratar-se reciprocamente como bons amigos em todas · as oc
casiões, tanto por mar como por terra e agua~ doces, e não 
só a evitar tudo o que possa redundar em prejuízo de uns 
e de oulros, mas a ajudar-se mutuamente por todas as sortes 
. de bons _oliicios, sobretudo no que toca ú navegação e ao 
commerc10. 

ART. IJ. 

Os vassallos Portuguezes gosaruo na Russia de uma per
feita liberdade de consciencia, segundo os princípios da abso
luta tolerancia que ali se co11cede a todas as Religiões; po
dendo livremente satisfazer aos deveres e dar-se ao culto da 
sua Religião, tanto em suas proprias casas como nas igrejas 
publicas que ali se acham estahe.lecidas, sem experimentar 
jamais a este respeito a menor dtfficulclade. 

1798 
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Les sujets Russes ne seront de même jamais troublés ní 
inquiétés en Portugal par rapport à leur· Relirrion, et I' on 
observera envers eux, à cet égard, ce qui se pratique avec 
les sujets des autres Nations cl'une communion diflérente, 
particulierement avec ceux de la Grande Bretagne. 

All'l'. IH. 

Leors dites 1\lajestés s' engagent mutuellement de pro
curer aux sujets respectifs de l'une et de l'autre toutes les 
facilités, assistance et protection nécessaires au, progres de 
leur commerce réciproque, et surtout de la navigation di
recte entre les deu.~ États dans tous les lieux de leur domi
nation, ou Ia naviaation et le commerce sont actuellment ou 
seront à l'avenir permis à d'autres Nations Européennes. 
1\lais dans tous les cas, ou le présent Traité n'aura pas sti
pulé quelques exemptions ou prérogatives en faveur des su
jets respectifs, ils devront se soumeLlre pour leur commerce, 
tant par roer que par lerre et sur les eaux douces, aux ta
rifs des douanes, ainsi qu'aux loix, coutumes cl réglemens 
de l' endroit ou ils se trouveront. 

ART. IV. 

Dans tous les ports des Élats respectifs dont 1' entrée et 
le commerce sont omerts aux Nations Européennes, les Hau
tes Parties Contractantes auroot réciproquement le droit d'é
tablir des Consuls Géoérau_,x, Consltls et Vice-Consuls pour 
1' avantage de leurs sujets commerçans; les dit Consuls Gé
néraux, Consuls ct Vice-Consuls y jouiront de tonte la pro
tection des loix; et quoiqu'ils n'y pourront exercer uucune 
sorte de juridiction, ils pourront néanmoins être choisis, 
du gré des partie , pour arbitres de leurs différenus; mais il 
sera toujour libre au · mêmcs parties de s'adre ser par pré
férence au tribunal de liné pour le commerce, ou à d'autres 
tribunaux, am::quels les mêmes Consuls Généranx, Consuls 
et Vice-Coosuls, en tout ce qui concerne leurs propres af
faire , seront également subordonnés, et ils ne pourront ja
mais être cboisis parmi Ies sujets nés ele la Puissance éhez 
laquellc ils cloivcnt rés i der, à moins qu' ils n' aient obtenu uDe 
permission expresse de la dite Puissance de pouvoir être ac
crédités aupres d'Elle en cette qualité. 



GOVERNO DO PRI~CIPE DO DRAZIL O SENHOR D. JOÃO. !>7 

Os vassallos Russianos não serão do mesmo modo ja
mais per1rnrbados nem inquietados em F0rtugal Jilelo que 
toca á sua Religião; e ohservar-se.-.ha para c0m estes a este 

. respeito o que se pratica com os vassallos das outras nações 
de uma g0mmunhão differen:te, sobretudo com os subditos 
da Gran-Bretanha. 

ART. IIJ.. 

Suas ditas Magestades se obrigam mutuamente a pro
curar aos vassallos respectivos de uma e de outra todas as. 
facilidades, assistencia e protec;;çã0 necessarias para o pro
gress0 do seu eommereio reciproc0•, e sobretudo da nave
gaçã0 dtirecta entre 0s dois Estados, em tod0s os l0gares dos 
seus domi,nios em q,ue a na;vegação e o c0mmercio são actual
mente ou f0rem para o futuro perm~;ttidos a oubras Nações 
Eur0peas. Mas em todos 0s casos em que no presente Tra
tradlo se não houverem estipulad@ algumas isenções 0u Jilfe
F0gãUivas a favor dos vassaUos rrespectivos, clever-se-hã0 estes 
sujeitar, pelo. que t@ca ao seu commercio, ta~to por mar 
como por terra e aguas doces, ás pautas das alfandegas e ás 
leis, costumes e regulamentos do Jogar em que se acharem. 

ART. IV. 

Em todos es JliOFtos <!l:es Estados respecliivos, cuja en
tvada e commercio são livres ás Nações Europeus, a~ Altas 
Pot.encias Contratantes terão reó.procamente d'ireito de es
tabelecer Consules Geraes, Consules e Vice-Consules para o 
bem àes Sel!ls vassal1los c0n1mercianties; os diltes C0nsules Ge
raes, C0nsul'es e Vice-Consules ali gosarão de toda a pr0tecção 
·das leis ;.e postoque ali nãe possam exerrcer serte alguma de ju
risd~cção, poderão comtudo ser eleit0-S a contento das partes 
por arbitros das suas c;;ontestações; mas será sempre livre 
ás mesmas Jilail'tes o F~corrrer e0m 1~referrencia ao tribunal 
destinadb para o commercio ou a outros trihunaes, a 'que 
os mesmos Consules Geraes, Censul'es e Vice-Consules, em 
tudo o que pertence ás suas proprias eausas, serão igual
mente sub<ncl'inad0s; e nunca• poderã0 ser eleitos d' entre os 
vassallos, por nascimento, da Potencia jurito á ql'le houverem 
de resid,ir, exeepto se ti.verem obtido l~cença expressa da 
dita Potencia paora poderem ser acreditados como taes nos 
seus cl'omimios. · 
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AUT. V. 

Les sujets des dcux ]Juissances Contrnctantes pourront 
dans les États respectil's s' assem]Jler avcc leur Consul cn 
corps de Fncloric, et birc entre eux, pour J'int6r~t commun 
de la Factoric, les arrnngcmens qui leur conviendront, et 
tant qu'ils n'auront ricn de contraíre aux loix et réglemens 
du paxs ou de I' cndroit ou ils scront étahlis. 

ART. VI. 

1.-es sujets commcrçnns dcs dcux Hautes ]Jarties Con~ 
tractantes payeTont pour lcurs marchandises, dans les États 
respectifs, lcs douanes ct nutres droits fixés par les tarifs et 
ordonnances actuellemcnt cn force, ou qui cxisteront à l'a~ 
vcnir; et quant à la forme du paycmcnt dcs droits d' cntrée 
en Russic, les sujets Portugais se conformeront à ce qui se 
pratique, ou se praLiqueru duns la suíte, vis-ú-vis dcs sujets 
Russcs eux-mêmes. Mais afin que lc commerce eles deux Na
t ions soit de plus en plus cncourag6, on cst convcnu de Iwrt 
et d'autre de leur accordcr lcs avantages sui vans: 

1 o De la part de la Russic : Tous l ~s vim; du cru du 
Portugal, eles Iles de lVladcre ct dcs Açores, importés en 
Russic sur eles htttimens Portugais ou Russes, et pour com
ptc de 'sujets Portugais ou H.usses, ne paJerotlt de clroit 
d' cntrée que quatre Ro uhles et ci nquantc Copecks par bar~ 
riquc OLl oxhoft de six ancres ou deux-cent ct quarante 
boutei llcs; mais Ies uns ct les autres ne pourront jouir de 
cct avan tagc qu' cn produisant eles c.crtiflcats du C~nsul de 
Russie, et à son défaut, de la clouane, ou du Magistral de 
l'endroit d'oü Je·s clits vins auron t (~té ex.pédiés, qui consta
teront, cru' ils sont v é ri tablemcn t du cru eles cndroits sus
mentionnés, et pour compte eles suj cts Portugais ou Russes. 

Quant aux Yins susmcntionnés qui seront importés en 
Russie sur cl'autres navires étrangers, on s'eu ticndra à cc 
que le tarif général du mois d'Oc.tobre de l'annéc 1797 pré
sente à ce sujet. 

2° Sa M~1j est6 l'Empercur de Toutes les Russies coH~ 
scnt que les navires Portugais puissent importer chaque an~ 
née dans tous les ports de sa domination, ou I' entrée du sei 
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ART. V. 

Os Yassallos .das duas Potencias Contratantes poderão nos 
Estados respectivos ajuntar-se com o seu Consul em corpo 
de feitoria, e fazer entre si, a bem commum da mesma Fei
toria, as clisposições que lhes convierem, comtanto que n' el
les não haja cousa alguma contraria ás leis, estatutos e re
gulamentos do paiz ou do Jogar em que se acharem estabe
lecidos. 

· ART.VI. 

Os vassullos commerciantes das duas Altas Potencias 
· Contratantes pagarão pelas suas mercadorias, nos Estados 

respectivos, os direitos da allimdega e os mais determinados 
pelas pautas e ordenações actualmente em vigor, ou que para 
o futuro existirem; e quanto á fórma do pagamento dos di
reitos de entrada na Russia, conformar-se-hão os vassallos 
Portuguezes com o que se pi·atica ou se praticar pelo tempo 
adiante com os proprios vassallos Russianos. A fim porém 
de animar cada yez mais o commercio das duas 'Nações, de 
uma e de outra parte se conveiu em conceder-lhes as van
tagens seguintes : 

1.0 Da ]Jarte da Russia: Que todos os ' 'inhos da pro
ducção de P01'lugal, das Ilhas da Madeira e dos Açores, in
troduzidos na Russia em embarcações Portuguezas ou Rus
sianas, por conta dos vassallos Portuguezes ou Russiano's, 
não pagarão ele direito de entrada mais do que quatro Ru
blos e cincoenta Copeicas por cada barrica ou oxhoft de seis 
ltncoras, ou duzentas e quarenta botelhas; mas uns e outros 
não poderã.o gosar d'csta vantagem sem apresentarem certi
dões do Consul da Russia, e em sua' falta da alfandega ou 
do Magistrado do Jogar d' onde os ditos vinhos houverem 
sido expedidos, e pelas quaes conste· que são verdadeira
mente ela producção das terras acima mencionadas, e por 
conta dos vassallos Portuguezes ou Russianos. 

Quanto aos sobreditos vinhos, que forem introduzidos 
na Russia em navios de o_1:ltras Nações, observar-se-ba o que · 
a pauta geral do mez de Outubro do anoo de 1797 a este 
respeito determina. 

2. o Sua Magestade o Imperador de Todas as Russias con
sente que os navios Portuguezes possam transportar cada 
anno a todos os portos elos seus domínios, em que <~, en-
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étrangcr sera permise, pcndant la durée du présent Traité, 
six mille Instes de sei du Portugal, cn ne payant pour cette 
denrée que la moitié des droits de douane et autres fixés 
par les tarifs qui existent, ou qui existeront à I' avenir dans 
les dits ports. Au reste lcs ouvires Portugais ne jouiront de 
cet avantage qu'à condition de produire eles certificats en 
due forme, qui prouvent que le dit sei est Yéritahlement du 
cru clu Portugal, qu'il en a été exporté directement sur des 
navires Portugais, et pour le compte des sujets Portugais ou 
Russes. 

ART. VII. 
En réciprocité eles susdítcs concessions, Sa Majesté Tres

Ficlele acc.ordc aux sujels de la Russíe les avantages suivans: 

1 o Lcs négocians Russes établis, otl qui s' élabliront à 
l'avenir cn Portugal, auront la prérogativc d'avoir des Ju
ges Conservatcurs sur le même pied que cela est accordé et 
s~ prati~e P?ur la Nation Anglaise; mais si Sa 1\'Iajesté Tres
Fidcle Jugeatt à propos ele faire un nouveau réglement sur 
ce sujet pour lous les commerçans étrangers établis duns Se~ 
é,tats, sans aucune exception, les sujets Russes denont aussi 
s y soumettre. 

2° Ils auront aussi !e clroit de s'adresscr à la Junte du 
Commerce pour leurs affaircs mercantiles, oit il leur sera 
rendu une prompte et cxacte justice, apres la vérification 
des faits sans les aulres formalités de la procédure ordinaire~ 
conformément atL'I: loix et usages qui se pratiquent parm1 
les négocians; à que] effet Sa Majesté Tres-Ficlele accorde~a, 
lorsque les cus s'cn présenteront, la juridiction nécessmre 
à la susditc Junte du Commerce. 
- 3~ _Les négo~ians Portugais ou Russes ne payeront que 
la mottlé des drolts d' entréc de douanc et autres ( sous quel
que déno~ination qu'ils puissent être) tels qu'ils sont fixés 
par les tanfs et ordonnances qui existent actuellement, ou 
qui e:isteront à l' avenir en Portugal ur Jes prodttctions de 
l~ Russie ci-apres spécifiées, Jorsqu' elles seront importées 
d1rectement sur des navires Portugais ou Russes, et pour 
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trada do sal estrmilgeirG é permittida, seis mil lastes de sal 
de Portugal (J), em quanto durar o presente Tratado, não 
pagando por este gener@ mais elo que ametade dos direitos 
da alfandega, e os mais determinados pelas pautas que exis
tem ou que para o futuro existirem nos ditos portos. Toda
via, não gosarão os navios Portuguezes d' esta vantagem senão 
com condição de apresentar certidões passadas -em devida 
f@rma, que pro~em que o dito sal é vercleiramente da pro
ducção de Portugal, que do mesmo Reino foi transportado 
di·rectamente em navios Portuguezes, e por conta dos vas
sallos Portuguezes ou Russwnos. 

ART. VII. 

Em reciprocidade das sobreditas concessões, S1:1a Mages
tade Ficlelissima concede aos vassallos da Russia as vanta-
gens seguintes : · . 

1. o Os negociantes Russianos, esta,beleciclos ou que para 
o futuro se estabelecerem em Portugal, gosarão ela prero
gativa de ter Juizes Consenadores sobre o mesmo pé que 
isto se concede e se pratica com a Nação Ingleza; mas se 
Sua Magestade Fidelíssima julgar conveniente fazer novo re
gulamento sobre esta materia para todos os cGmmerciantes 
estrangeiros estabelecidos nos Seus estados, sem excepção 
alguma, a elle dever-se-hão tambem sujeitar os vassallos 
Russianos. 

2. o Terão elles tamhem o direito de recorrer á Junta 
do Comli\ercio nas suas causas mercantis; ser-lhes-ha ali 
feita prompta e exacta justiça, segundo a verificação dos 
factos, sem as mais formalidades do processo ordinario, con
forme as leis e usos que se observam entre os negociantes, 
para o que concederá Sua :M:agestade Fidelíssima, na occor
rencia de similhantes casos, a jurisdicção necessaria á so
bredita Junta do Commercio. 

3. o Os negociantes Portuguezes e Russianos- não paga~ 
rão mais do que ametade dos direitos de entrada da alfan
dega , e os mais (debaixo de qualquer denominação que ser 
possam1 taes quaes se acharem estabelecidôs pelas pautas e 

(r) A importação do sal foi declarada iH imitada por Ukai~ de fs de 

Julho de 1806. Vide Supplemento no fim d'es te Tomo. 
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compte dcs sujcts PorLugais ou Russcs, savo ir: Le chanvre, 
la grainc et 1' huilc de chanvre ct de ]in; !c fcr de toutes 
sortes de dimensions, cc qui admct lc fer mince, les ccrcles 
de fcr y compris aussi; lcs uncres, les canons, les ]Joulcts 
.et les hombes; mais les sujcts respectifs ne joniront de cette 
diminution qu' cn prouvunt (par eles ccrt ificuts cn due forme 
du Consul Portugais, et à sou défuut de la douune ou du 
Mugis-trat de l'cndi:oit d'oü les susd itcs marchundises auroot 
été cxpédiées) qu' elles sont véritablement clu produi t, ou de 
manufacturcs de la l{ussie, ct qU:cllcs sont cxportées pour 
le comptc eles su jct::; Portugais ou Rllsscs. Ces uvantagcs n~ 
seront point accordés à d'aulrcs ' navircs étrnngcrs qui im
portcrout cn Portugal les susdites marchandiscs de la Hus
sie, mais !'ou s'cn Liendra à cc que lcs tarifs généraux prcs
crivcnt à cct égurd. 

4° Si, pendan t la duréc de ce Trailé, Sa Mnjcsté Tres
Ficlele accorde aux 'uisscuux chllle nutre Nation une dimi
nutiou eles droits de sort ic sur les vins, lds vaisseaux Uus
ses jouiront nu$s i de cet avantagc sur les vins qtt'ils cxpor
tcront pour IC's porls de H.ussic. 

AUT. YIJT. 

Outrc les uvantages réciproques stipulés par lcs Arti
clcs précéclens, lcs Hnutcs Parties Contractantes ont cncore 
jugé à propos, afin cl'cncourager cl'uutant miem.: la naviga
tion dirccte et Jc commcrcc entre lcs Nations Portugaise et 
Russe, cl' a eco reler aux su:j ets respcctifs les prérogativcs sui
vantes: Sa Ma:jeslé Tres-:Fiélcle accorcle la diminution ele la 
moitié eles droits de douanc et nutres fixés par les tarifs et 
ordonnunces qui cxistent, ou qui existeront à l'avcnir duns 
Ses états, sar lcs marchandiscs de Russic ci-apres spécifiées, 
lorsqu' cllcs seront importécs dircctcmcnt ele Jlussie en Por
tugal, savoir: Les toiles à voiles, celles nommées Vlaams ou 
Flaemisch, Ravcndoucs ct Calamandres de I in; à condition 
de prouvcr par des certificuls en due forme, que les susdites 
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regulamentos que actualmente existem, ou que para o fu
turo existirem em Portugal sobre as producções da Russia 
abaixo especificadas, qu.ando ellas forem transportadas dire
rectamente em navios Portuguezes ou Russianos, e por conta 
dos vassallos r ·ortuguezes ou Russiatlos; a saber : o canba
mo, a linhaça e o oleo de canliamo e de !in bo; o ferro de 
toda a sorlc ele dimensões, em que se comprehende o ferro 
delgado, entrando tamhem os arcos de ferro, as ancoras, as 
peças de artilheria, as h alas e as bombas ; mas os vassallos 
respectivos não gosarão d' esta di minuição ele clireitos, sem 
mostrar por certidões passadas em devida fórma pelo Con
sul Portuguez, c em sua fa lta pela alfanclega ou pelo 1\-Ía
gistrado do Io~ar d' onde as sobreditas mercadorias houve
rem sido expedidas, que ellas são Ycrdadeiramen te da pro
ducçüo ou das manufacturas da Russ ia, e que são exporta
das por conta dos vassallos Portuguezes, ou Russianos. Estas 
vantagens não serão concedidas a navios ele outras Nações 
que transportarem a Portugal as sobreditas mercadorias da 
1{ussia; mas obscrvar-se-ha com estas o que as pautas ge
racs prescrevem a este respeito. 

4· .0 Se dentro do tempo ela duração d'estc Tratado Sua 
l\iagestacle Fidelíssima vier a conceder aos navios ele qual
quer outra Nação um abatimento nos direitos de saida dos 
vinhos, gosnrão tambem os navios Russianos d'esta Yanta
gcm nos v!nhos que exportarem ,para os portos ela Russia. 

ART. VIII. 

Além das vantagens reciprocas estipuladas pelos artigos 
precedentes, as Altas Potencias Contratantes julgaram ainda 
conveniente, a fim de animar muito mais a navegação clirecta 
e o commercio entre as Nações Portugucza c Russiana, 
conceder aos vassallos respectivos as prerogativas seguintes: 
Sua Magestacle Fidelíssima concede a diminuição da ame
tade dos direitos d' allandega e os mais determinados pelas 
pautas e regulamentos que existem, ou que para o futuro 
existirem nos Seus estados, sobre as mercadorias da Russia 
abaixo especificadas, sendo ellàs transportadas directamente 
da Russia para Portugal; a saber : os brins, lonas e mais fa
zendas ele linho proprias pam o velame dos navios; as. cha-· 
madas Vlaams ou Flaemisch, Ravencloucs. e Calamandres de 
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marchandises sont véritablemenl eles manufactures de la 
Russie, qu' ell es en ont été importées directement sur des 
navires Portugais ou Russes, et pour le compte de sujets 
Porlugais ou Russes. 

En réciprociLé de ces avantagcs, Sa l\lajesté l'Empcreur 
de To utes les Russies accorde la diminution de la moitié 
eles droits de douaoe, ct autres qui existent ou qui existe~ 
ront à l'avenir duns ses États, sur Ics marchandises de Por~ 
tugal ci-aprês spéci fiées, lorsq u' ellcs seroo t imporlées direc
tement de Portugal en Russie, savoir: L'huile cl' olive, I' in
digo du Brésil, et le tabac du Brésil en poudre, rouleaux 
oy feuilles; à condition de prouver pareillement par descer
tdicats eu due forme, que les susd ites marohandises sont 
vérilablement eles procluits du Portugal et de ses Colonies, 
qu' ell es en ont été exportées cLirecternent de ses ports en 
Europe sur eles navires Portugais ou Russes, el pour compte 
de s•Jjets Portugais ou Russes. 

AllT. IX. 

Comme il y a d'autres effets et marchandiscs, aussi 
bien de la production et eles man ufactures de Portugal et 
de ses Colonies, que de la production et eles manufactures 
de la Russie, et de ses différens domaines et conquétes, 
lesquelles pourront augmenter la navigation et le commerce 
eles cleux Nations, et contribuer à leur avantage réciproque, 
Sa Majesté-Três Fi dele, et Sa Majesté Impériale, prenant 
cet objet duns Leur bautc consídération, ont ordonné à 
Leurs Ministres respect·i fs d' e:xaminer et conférer sur tons 
et chacun des susdits effets et marchandises; et de tout ce 
qui scra ajusté ct convcnu ele part et d'autre à cet égard, 
l'oo fera de nouveaux Articles, lesquels étant appro uvés et 
ratifiés par les dcux Puissances Contractantes, feroot partie 
de ce Traité, commc s'i ls y éLaient inclus et transcrits mot 
pour mot. 

Ál\T. X . 

Le but eles deux Hautes Parties Contractantes, cn accor~ 
dant les avantages stipulées dans les Articles VI, vn et VIII, 

étant uniquement de faciliter le commerce et la navigation 
directe des sujets Portugais en Russie, et des sujets R.usses 
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·linho, com condição de se provar, por certidões authenticas, 
·que as sobreditas mercadorias são verdadeiramente das ma
nufacluras da Russia, que d'ali foram transportadas directa
mente em navios Portuguezes ou Russianos, e por conta dos 
vassallos Portuguer.es ou Russianos. 

Em reciprocidad~ d'estas vantagens, Sua Magestade o 
lmpera~or de Todas as Russias concede a diminuição da 
ametade dos direitos da alfandega e os mais que 'existem, ou 
que para o futuro existirem nos seus Estados, sobre as mer
caàorias ·de Portugal abaixo especificadas, saíndo ellas di
reclamente de Portugal para a Russia; a saber: o azeite de 
oliveiras, o anil do Brazil, o tabaco do Brazil em pó, rolo 
ou folha, com a condição de se provar similhantemente por 
certidões authenticas, que as sobreditas mercadorias são ver
dadeiramente da producção de Portugal e das suas Colonias, 
que d' ali foram exportadas directamente dos seus }lOrtos na 
Europa em navios Portuguezes ou Russianos, e por conta 
dos vassallos Portuguezes ou Russianos. 

ART. IX. 

Havendo outros generos e eff'eitos, assim ela producção 
e manufiJCturas de Portugal e das suas Colonias, como da 
producção e manufacturas da Russia e dos seus differentes 
domínios e conquistas, os quaes poderão augmentar a na
vegaçuo e o commercio das duas Nações, e contribuir para 
o seu reciproco interesse, Sua Magestacle Fidelíssima e Sua 
Magestade Imperial; tomando este objecto em Sua alta con
sideração, têem ordenado aos Seus Ministros respectivos que 
examinem e confiram sobre todos e cada um dos sobreditos 
generos e effeitos; e de tudo quanto a este respeito se ajustar 
e comier de uma e outra parte, far-se-hão novos Artigos, 
os quaes, sendo approvados e ratificados pelas duas Potencias 
Contratantes, ficaruo fazendo parte d'este Tratado, como se 
n'elle fossem inclusos e transcriptos palavra por palavra. 

ART. X. 

'Sendo o fim das duas Altas Potencias Contratantes na 
concessão das vantagens estipuladas nos Artigos VI, vn e VIII 

unicamente facilitar o commercio e a navegação directa dos 
vassallos Portuguezes na Russia, e dos vassallos RussiqÚos 

TOM. IV. 5 
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cn Porlugnl, El les déf'eudent réciproquemcnt à Lcurs sujet& 
d'abuscr ele ces ovnrtnges, en se donnant pour propriélaires 
des novires Oll des marchandises qui ne lcur appartiendront 
pas, sous peine à cclui ou ceux qui auraient ainsi l'raudé 
lcs droits, cn pr<Jtant leur nom à quelqu'autre négocianL 
étranger, d'être trailés sclon la tcncur eles loi x ct réglemcns 
émanés à cct égard, savoir: que tout cc qui scra Jlrouvé être 
ainsi fausscmcnt déclaré eu Portugal sous un nom emprunlé 
Portugais ou Russe, scra coufisqué ou prout des établisse
ments publics en ravcur eles pauvrcs. 

Mais uu cus <tu'il y ait un <lénonciateur de In dite fraude, 
ou déduira cn sa raveur la moitié ele la vente des objets 
confisqués, cc qu'il recevrn pour sa récompcnsc soit em Por
tugal, soi l em Russie. 

ART. XI. 

On ue reconna1tra pour navires Portugais ou Husses 
que ccu: qui scront exactement dans lcs cas des ordon
nanccs ct réglcmcns acluellemcnt cn force unns lcurs Pays 
respeetifs, savo ir: pour les navires Portugais, ils dcvront être 
munis du nomhrc de sujcts Portugnis, fixé par les réglemens 
de Sa i\Jajcsté Trcs-Fidêle, savoir: C[ue lc mallre, conlre
maltre, ct lcs deux tiers de l' éqnivage devront être sujels 
Portugais. 

La propriélé Portugaisc d' un te! na vire devra êlrc at
testéc par un passeport cxpédié par la Secrétaircrie ü'Étal 
du Déparlcment de la Marinc. 

Pour les navircs Russes, ils devront avoir dans leur équi
page au moins la moitié (lu nombrc de matelols sujcls d~\ 
l'Empirc de Russie. 

De plus la propriété Russe d' un tel na vire et de sa car
gaison doit être altestée par des documenls en d ue forme; 
et si le navire a fait voile de Saint Petersbourg, il devra 
être mun i d'un passcport de J'Amirauté; mais s'il est parti 
d'un autre port de Russie, oi• il n'y ait pas d'Amirauté, le 
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em P01tugal, .prohibem Elias reciprocamente aos Seus vas
sal los o ab usar d'estas vantagens, dando-se por donos de 
navios ou de mercadorias que lhes não pertençam, sob pena 
de que nqudle ou aquelles, que lwuverem assim defraudado 
os dire itos , emprestando o seu nome a qualquer outro ne
gociante est rangeil'o, serão tratados conforme a disposição 
das leis c regulamentos a este ,respeito estabelecidos; a sa
ber : que tudo o que se provar ser assim falsamente de
clarado em Portugal debaixo de um supposto nome Por
tuguez ou Russiano, serú confiscado e vendido a beneficio 
da Casa dos Expostos. Da mesma sorte na Russia tudo 
quanto se provar ser assim fal samente declarado debaixo 
de um supposto nome Portuguez ou Russ iano, será confis
cado a beneficio dos estabelecimentos publicos em favor dos 
pobres. 

Mas no caso que haja denunciante da dita fraude, ,aba
·ter-se-ha a seu favor ametade da importaocia da venda dos 
generos confiscados, que receberá em paga ela denuncia, 
quer seja em Portugal, quer na Russia. 

ART. XI. 

Não serão reconhecidos por navios Portuguezes ou Rus
sianos senão aquellcs que estiverem exactamente no caso das 
ordenações e regulamentos actualmente em vigor nos seus 
respectivos Paizes ; a saber: }Jelo que toca aos navios Portu
guezes, deverão estes conter o numero de vassallos da mesma 
Nação deLermi nado yJelos regulamentos de Sua Nlagestade 
Fidelíssima, isto é, que o mestre, contramestre e duas terças 
partes da tripulação sejam vassallos Portuguezes. 

A propriedade Portugueza de um tal navio deverá ser 
attestada por um passaportç expedido pela Secretaria d'Es
tado da llepartição da Marinha. 

Pelo que loca aos navios Russianos, deverá ao menos 
ametade do numero de marinheiros da sua tripulação con
star de vassallos do lmperio da Russia. 

Alem d'isto deverá a propriedade Russiana de um tal 
navi() e da sua carga ser authenticada por documentos pas
sados em dev ida fórma; e se o navio der á véla de S. Pe
tersburgo, deverá ser munido de um passaporte do Almi
rantado : mas se partir de qualquer outro Porto da Russia, 

* 
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passeport, so it de la douane de cet enuroit, soit du l\'Jagistrat 
ou de te! autre préposé à cet efl'e t, sera ya!able. 

Les cleux Ilautes Parties Contractantes se feront par~ 
venir réc iproquement quelques exemplai res authent.iques de 
Ia forme des dits d_ocuments et passep~rls, afin qu'ils soient 
gardés duns les ddférents ports des ~tats respcctifs, pour 
les comparer à ceux dont les navi res seront muuis, et s'as~ 
s~rer ainsi de Ieur validtté. 

ARl' . Xlf. 

Pour constaler la propriété Portugaise ou Russe des 
marchandises exportées de Portugal eu Russie, on devra 
produire des cerlificals des Co nsuls Généraux, Consuls ou 
Vice~Consul s de Russie résiclans en Portugal, ou si le na~ 
vire a,fait voile d'ün portou i! n'y ait pas de Consuls Gé~ 
néraux, Consu ls ou Vice-Consuls de Russie, on se co nten~ 
tera des ccrli ficats en clue forme de la douanc, ou do Ma~ 
gistrat do lieu, ou de telle autre personne préposée à cet 
effet; et lcs dits Consu ls Généraux, Consuls ou Vice-Consuls 
de Russ ic em Portugal ne pourront rien exigcr au-delà de 
trois Crousades pour I' expédition d' un te! cerLificat, sous 
quelque prétexle que ce soit. 

De même pour conslater la propriété Portugaise ou Russc 
des marchanclises exporlées de la Russie en Portugal, on 
devra produ ire des ccr lifica ts des Consuls Généraux, Consuls ( 
ou Vice-Consuls de Portugal rés idans en Russie; ou si ]e 
navire a fait voile d'un port ou i! n'y ait pas de Consuls 
Généraux, Coosuls ou Vice-Consuls Porlugais, on se con~ 
tentera eles certi ficals cn due forme de la douane, ou du 
Magistral du lieu, d'm\ le dit nnvirc aura fait voilc, ou de 
telle autrc personne préposée à cct cffet; ct les dits Consuls 
Généraux, Consuls ou Vice-Consuls Portugais ne pourronl. 
de même rien exigcr au-delà de lrois roubles pour l' expé~ 
dition des dits certificats, sous quelque prétextc que ce soit. 

ART. XIIJ. 

. Pour préveoir les fraudes des droits de douane duns les 
Etats respcctil's, soit par conlrebanclc, ou de quelqu'autre 
maniere, les dcux Hautes Parties Contraclantes conviendront 
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em que não haja Almirantado, ·o passaporte, ou seja expe
dido pela alfandega d' aquelle Jogar ou pelo Magistrado ou 
po-r qualquer outra pessoa d'isso encarregada, será valioso. 

As duas Altas Partes Contratantes remetter-se-hão re
ciprocamente alguns exemplares aulhenticos da formalidade 
dos ditos documentos e passaportes, para se guardarem nos 
differentes portos dos Estados respectivos, a fim de se co
tejarem com aquelles de que forem munidos os navios, e de 
se verificar assim a sua validade. 

AUT. XII. 

Para se verificar a propriedade Portugueza ou Russiana 
das mercadorias exportadas dc,Porlugal para a Russia, de
ver-se-hão apresentar certidões dos Consules Geraes, Con
soles ou Vice-Consules da Rnssia residentes em Portugal; 
ou se o navio saír ele um porto ~m que não haja Consul 
Geral, Consul oü Vice-Consul da Rnssia, bastarão certidões 
passadas em devida fórma pela alfandega ou pelo .Magistrado 
do Jogar, ou por qualquer outra pessoa d'isso encarregada; 
e os ditos Consules Geraes, Consules ou Vice-Consules não 
poderão ·exigir mais do que mil e duzentos réis por passar 
uma tal certidão, debaixo de qualquer pretexto que seja. 

Da mesma sorte para verificar a propriedade Portugueza 
ou Russiana das mercadorias exportadas da Russia para Por
tugal, dever-se-hão apresenta·r certidões dos Consules Geraes, 
Consules ou Vice-Consules de Portugal residentes na Russia; 
ou se o navio safr de um porto em que não haja Coosul Ge
ral, Consul ou Vice-Consul Portuguez, bastarão certidões 
passadas em devida fórma pela alfaodega ou pelo Magistrado 
do Jogar d'onde o dito navio houver saído, ou por qualquer 
outra pessoa d'isso enca'rregada; e os ditos Consules Geraes, 
Consules ou Vice-Consules não poderão tambem exigir mais 
do que tres rublos por passar as ditas certidões, debaixo 
de qualquer pretexto que seja. 

AUT. XIII. 

Para prevenir as frau~es dos direitos da alfandcga nos 
Estados respectivos, ou seJa por contrabando ou por qua-l
quer outro modo, as duas Altas Potencias Contratantes con-
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éga lement que,. pom tout cc qui regarde la visite des na
vires marchands, les déclarations dcs marcbandises, )e tcmps 
de les présenler, la rnaniere ele lcs vér ifier, et en général 
pour tout cc qui conccrne lcs précautions à prendre contre 
la contrebande et les peines à inlliger aux contrehandiers, 
J' on observera dans chacrue Pays les loix, róglcrncns ct cou
tumes qui y sont étahlies, ou qu'on y élalllira à l'aven ir. 

Duns tous lcs cus susrneulionllés, les Jeux Puissanccs 
Conlraclanles s'engagcnt réciproquement de nc pns trailer 
les sujcts rcspcctifs avec plus de rigueur que nc lc sont 
Leurs proprcs sujets, lorsqu'ils tombcnt cbns les mêmes 
conlravcntioos. 

AHT. XIY. 

Toutes les !'ois que Ics na\ ires Porlugais ou Husses se
root obl igés, soit par des tcmpêtcs, soit po ur se souslrnire 
à la poursu itc ele quelquc pirute, ou pou~· quelqu'autre nc
cidenl , Je se réfugicr daus les porls dcs Etals rcspct:tifs, ils 
pourront fl 'y radoubcr, se po uno ir de Lo ulcs les choscs qui 
leur seront nécessaires, et S" remeltre en mcr librcmeot 
sans payer aucun droit de douane ni nucun nutre, à· l'ex
ception seulemcnt dcs droi ts de fanau x e L de ports, moyen
nant crue pendunt leur séjour dans les dits porls 011 ne tire 
ancune marchandisc des susdits navircs, encorc rnoins qu'on 
n'cxpose quoique cc soiL en vente; mais si le chef de quel
qu'un eles m~mes navircs jugeait à propos de metlre quel
que marchnuclisc cn vente, il sera lcnu à se conl'ormcr aux 
loix, ordonnances eL tari fs de l'endroi t ou il se trouvcra. 

AllT . XY. 

Les vaisscaux de ;;ucrre tles deux Pu issauccs Alliées 
trouverout' éga lemcnt dans les 12 tats rcspecli fs les rudes, ri
vieres, porls eL bavres lihrcs el ouvcrts pour· eulrcr ou sor
tir, et derneurer à l'ancre lant qu'i llcur sera néccssaire, sans 
~ubir aucune visite, en se conformant de même aux loi · gé
nérales de policc, ct à celles des burcaux de Siwté é!ablies 
dans les Élats rcspcctifs. . 

nuns les gra nds ports i! ne pourra pas entrcr plus de 
six vaisseaux de guerrc à lu fois, et daus les pelils, trois, 
à moins qu'on n'en ait demanJé et obLcnu la permission 
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' 'ieram igualmente em que, por tudo o que respeita á visita 
dos navios mercantes, ás declarações das mercadorias, ao 
tempo ele as apresentar~ á maneira ele as verificar, e em geral 
por tudo o que toca ás precauções que se houverem de tomar 
contra o contrabnndo e ás penas que se têem de impôr aos 
contrabandistas, se observem em cada Paiz as leis, regula,
mentos c costumes n'elle estabelecidos, ou que para o futuro 
se estabelecerem. 

Em todos os casos.acimn mencionados, as duas Potencias 
Contralantes se obrigam reciprocamente anuo tratar os vas
sallos respectivos com mais vigor do que os Seus proprios, 
quando commetterem similhuntcs contravenções. 

ART. XIV. 

Todas as vezes qnl' os ·navios Portuguezcs ou Hussianos 
forem obrigados, ou seja por tempestades ou perseguidos 
por: algum pirnla ou por qualquer outro accidentc, a refu
giar-se nos portos dos Estados respectivos, n' elles poderão 
fazer os concertos de que precisarem, , abastecer-se de todas 
as cousas que houverem mister, c tornar a sair lirremente 
sem }!lagar direito algum d'alfandega ou qualquer outro, á 
excepçào só mente dos direitos de pharol e de portagem; 
comtanto que, durante a sua estada nos ditos portos, se 
não tire mercadoria alguma dos referidos navios, e muito 
menos se exponha á venda o quer que seja; mas se o com
mandante de algum dos mesmos navios julgar conveniente 
por em venda alguma mercudorin, será obrigado a confor
mar-se com as leis, ordenações c puutas da terra: em que 
se achar. 

ART. XY . 

As embarcações de guerra das duas Potencias Alliadas 
acharào igualmente nos Estados respectivos as enseadas, 
r ios, hnrras c portos liVTes e abertos para entrar ou saír, 
e ficar ancoradas o.tempo que lhes for preciso, sem sujeição 
a visita alguma, conformando-se igualmenle com as leis ge
raes da policia, e com as. dos tribunaes de sa_udc estabele
cidas nos Estados respectivos. 

Nos portos grandes nuo poderão entrar por cada vez 
mais do que seis embarcações de guerra, e nos pequenos 
ma is do que tres, a não se haver pedido e alcançado licença 
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pour un plus granel nombrc. Et pour tout ce qui rcgarde 
lc ravilaillcment, rndoubement, vivrcs et rafralchisscment, 
on pourra lcs acbctcr au prix courant, sans aucun embarral). 
ni empêcbement quclconque; ct on pratiquera avec les dits 
vaisscaux de gucrre cc qui se pratique avcc ceux. de Loutes 
les autres Nalions. 

AR'f. XVJ. 

Quant au Gérémonial du salut dcs navircs, lcs deux Ilau
tes Parties Contractantes sont convenucs de le régler selon 
les príncipes d'une parfaite égalité entre les deux Couron
nes. Lors clone que les Yaisscaux eles deux Puissances Con
Lraclantes se rencontreront cn mer, ils se régleront de part 
et d'aulrc, pour lc salut, d'aprcs lc grade eles OlTiciers Com
mandans ccs Yaisscaux, de maniere que ceux d'un rang 
égal ne scront pns obligés de se salucr, . tandis que lcs vais
seaux commandés par des Officiers cl'un rang supéricur re
cenont à chaquc fois lc salut eles inf'érieurs, cn le rcndant 
coup,pour coup. 

A l'enlréc d'un portou il y aura garnison, les vaisscaux 
des Hautcs Partics Conlractanlcs seront égnlemcnt tenus au 
salut d'usagc, et il y scra répondu de mêmc, coup pour coup. 

AllT. XVII. 

Lcs vaisseaux de guerre d'unc des Puissnnces Contra
ctantes dans les ports de l'autre, ct les pcrsonnes de lcurs 
équipages ne pourront pns êlre délcnucs ni empêchées de 
sortir dcs dils porls, lorsquc lcs Commandans de tcls vnis
seaux voudront mcttre à In voilc. Lcs mí!mcs Commandans 
cependant doivcnl s'abslcnir scrupulcuscment de donner nu
cun nsyle sur lcur bord à des déscrleurs ou d'autrcs fugi
tifs tels qu'ils soicnt, conlrcbandiers ou malfaitems; moins 
cncore tolérer qu'on y rcçoive eles c[els ou marchandises! 
qui puisscnt lcur appartcnir, ou qu'ils aurnient enlevécs, n• 
celles déclarées de contrebande. Et ils ne devront pas faire 
aucune difficulté de livrer au Gouvcrnement aussi bien Ie.s 
dits criminels que les biens ci-clcssus marqués, lorsqu'ils 
les trouvcront à leur hord. 

Et pour ce qui regarde les dettcs ct les délits perso.n
ncls de ceux qui apparlieodront aux équipagcs eles dits vaiS-
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para maior numero. E por tudo o que respeita á provisã'o 
de mantimentos, concer tos, viveres e refr~scos, poder-se-hão 
estes haver pelo preço correo te, sem embaraço ou impedimento 
algum, qualquer que seja ; e praticar-se-ba com as ditas em
barcações de guerra o mesmo que se pratica com as de todas 
as mais Nações. 

ART. XVI. 

Qnanto ao ceremonial das salvas dos navios, as duas 
Altas Partes Contratantes convieram em regula-lo, segundo 
os princípios de uma perfeita igualdade entre as duas Co
rôas. Quando pois as embarcações das duas l?otencias Con
tratantes se encontra rem no mar, regular-se-hão de uma e 
outra parte, pelo que toca ás salvas, pelas patentes dos Of
ficiaes que com mandarem estas embarcações, de modo que 
os de igual graduação não serão obrigados a salvar uns aos 
outros, entretanto que as embarcações commandadas por 
Officiaes de uma patente superior, receberão de cada vez a 
salva dos inferiores, respondendo-lhes tiro por tiro. 

Na entrada de qualquer porto em que houver guarni
ção, · as embarcações das Altas Partes Contratantes serão 
igualmen te obrigadas a dar a sa lva do costume, e respon
der-se-lhes-ha da mesma sorte tiro por tiro. 

ART. XVII. 

As embarcações de guerra de uma das Potencias Con
tratantes nos portos da outra, e as pessoas das suas tripu
lações, não poderão ser detidas nem embaraçadas de sair 
dos ditos portos, quando os Commandantes de taes embar
cações quizerem dar á véla. Os mesmos Commandantes com
tudo devem abster-se escrupulosamente de dar asylo algum 
a seu bordo a desertores ou outros fugitivos, quaesquer que 
sejam, contrabandistas ou malfeitores ; e muito menos de
vem tolerar que ali se recebam·effeitos ou mercadorias que 
lhes possam pertencer ou que hajam roubado, nem tão pouco 
as declaradas de contrabando. E não deverão ter difficuldade 
alguma em entregar ao Governo, assim os ditos criminosos 
como as mercadorias e effeitos acima mencionados, quando 
elles os achem a seu bordo. 

E pelo que pertence ás dividas c aos ~elictos pessoaes 
dos indivíduos de que se compozerem as tnpulações das di-
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seaux, chacun sera assujctti aux peincs étahlies par les loix 
du Pays ou il se trouvera. 

Al:\T. XVHI. 

Les ':aisseaux marchnncls apparlenans aux sujets d'une 
des Puissances Contractanles, ni personne de Jmu s équi pa
ges ne pourront pas non plus être arrctées, ni lC'Urs mar
chanclises saisies dons lcs porLs de J' autre, excepté dans le 
cas d'arrêt ou de saisic de justicc, soit pour detles person
nelles contractées dans le Puys même par les propriélaires 
du navire ou ele lu carguison, so it po ur avoir reçu à bord 
des marchundises déclarécs de conlrcbande par les tar i f~ 
eles do uanes, soit pour 1 avo ir recélé des cfl'ets qu i y au
ra ient été cachés par des brmqucrouliers ou d'autres déhi
teurs, au pr6judicc ele leurs créanciers légitimes, so it pour 
avoir voulu favoriser lu fuile ou l' évasi on de quelque déser
teur des troupes de torre ou de rncr, de co ntreba ndiers, ou 
de qm:'lr1u'autrc individu que ce soit, qui ne serait pus muni 
d'un pnsseport légal; ele tels fug ilifs• devront être rernis au 
Gouvcrnement, nussi hicll q11e lcs crimioels qui auraient 
pu se réfugicr sur un tel uavire. Bien eotendu que le Gou
verncment veillera soigncusemeut duns les Élats respecti fs 
à cc (JUC les dits navires ne soient pas retenus plus Jong
temps, qu' il ne scra absolumcnl nécessaire. 

Daos tous lcs cus susmenlionnés, ai nsi qu'à l' égard des 
délits pcrsonnels, on ohscrvera cc qui a élé es ti pulé di.lns 
l'Arlicle précédent. 

A UT . XJX. 

Si un matelot désertc de son vaisseau il sera livré à la 
réquisition du chef de I'équipnge auquel il apparliendru, et 
eu cas de rebcllion, lc pro priétaire du nav ire ou lc chef de 
l'é-quipage pourra réquéri r main forte pour ranger le~ ré
voltés à lenr devoir, ce que le Gouvernement dans Jes Etats 
respcctifs devra s' em presser de lu i uccorder, ainsi que tous 
les secoms dont il pourru nvoir hesoin pou r conlinuer soo 
voyage sans r isque et sans relard. 

ART. XX. 

Les navires Portuguis ou Russes ne seront jamais fercés 
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tas embarcações, será cada qual sujeito ás penas deternüna- 171,)8 
das pelas leis do Paiz em que se achar. ·Dez~~ro · 

Alll' . XVIII . 

Nem os navios merr.antes pertencentes a0s vassallos de 
uma das Potencias Coiitratantes, nem as pessoas das suas 
tripulações poderãe tão pouco ser arrestadas, nem as suas 
mercadorias appr~hendidas nos portos da outra, excepto nos 
c~asos de arrest0 Otl apprehensão por justiça, ou seja poF di
vidas pessoaes, contrahidas ,no mesmo Paiz pelos donos @.o 
navio ou da carga, ou por terem recebido a bordo fazendas 
declaradas de contrabando pelas pautas das alfandegas, o'u 
por ali terem occultado efft')i tos de fallidos ou de outros de
vedores, em prejuízo de seus legítimos crédores, ou por te
rem querido faYorecer a fuga o'u evasão de algum desertor 
das tropas de terra ou de mar, ou de contrabandistas, ou 
de qualquer outro individuo que não fosse munido de um 
passaporte legal. E deverão taes fugitivos ser entregues a@ 
G6mi!rno, da mesma sot te q:ue os criminosos, que se hou·ve
rem refugiado a borcl0 de um tal navio . .Bem entendido que 
vigiará cuidadosamente o Governo nos Estados respectiv0s, 
para que .os ditos navios não sejam retidos por .mais tempo 
do q:ue o que for absolutamenbe preciso. 

Em todos os casos acima mencionados, assim eomo a 
respeito dos delictos pessoaes, observar-se-ha o que fica es
ti1pulado pelo Artig0 antecedente. 

ARl' . XIX. 

S'e algum ma;rinheiro desertar do seu navio será entre
gue ao chefe da tripulação a q1:1e pertencer, e que o reque
rer ; e em caso cl.e rebel1liã(i) poderá o dono do navio 0u o 
chefe da tripulação requerer auxilio para suhmetter os re
V@l.tados, o qual attxi lio deverá o Gov:ern0 nos Estad(i)s ires
p.ectivos promptamente presta~-lhe , assim com~ todos .as 
soccorros, qtle possa haver mister para pr0segmr sl!la VIa
gem sem risco e sem demora, 

ART. XX. 

Os aavios Portngltezes ou RussiaDGs não poderão jama.is. · 



1798 
Dezembro 

27 

76 REINADO DA SENHORA D. ~IA RI.\. I. 

de servir cn guerre duns los Éluts rcspectifs, lll à uucuo 
trunsport contre leur gré. 

ART. XXI. 

Lcs vuisseuux Portuguis ou Russos uinsi que leurs équi
pagcs, tunt mutelols que passog rs, soit nationuux, soit ~ême 
sujets d'une Puissuncc étrangcrc, rcccvront duns lcs Etats 
rcspeclifs toule l'ussislunce el prolec.tion qu'on doit atlenure 
d'une Puissunce um i e et alliéc; el uucun individu apparlenant 
à l'équipao-e des dits navircs, non plus que lcs pa sager , 
nc pourru êtrc forcé d'cnlrcr mnlgré !ui nu scrvice de l'au
tre Pui sance, e ·ceplé culcmcnt ses propres sujets, qu'Eile 
sera en droit de réclamer. 

ART. XXII. 

li seru pcrmis aux sujets de deux llautes Parlies Co9tra
ctunlc d'aller, vcnir cl commcrccr librcment duns les Etats 
avcc lcs'lucls l' une ou 1' au lrc de ces Parlics se lrouvera 
presenlemcnt ou à l'uvenir cn guerre; hien cnlendu qu'ils 
ne porlcnt point de munilions à I' cnnemi; on en exceple 
néanmoins les places actuellemcnl bloquées ou a siérrée lant 
par mer que par terre; mui en tout nutre lemps et à r ex
ception de munilions de guerre, les susdits sujets pourront 
transporter duns ces places loute aulrc sorte de murcbundi
scs, ainsi que dcs passagers, sans Jc moinclrc empêcbcment. 
Quant à la visite des vaisscaux marchands, les vaisscaux de 
gucrre et lcs armnleurs se comporlcronl aussi favorablemcnt 
que la ruison de gucrrc, pour lors cxislcnle, pourra jamais 
lc permctlre vis-à-vis des Puissances lcs plus amies qui res
teront ncutres, en obscrvant le plus qu'il scra possiblc les 
príncipes et lcs rcgles du Droit de gens généralem nt re
connus. 1\Iuis cn cas que ccs navircs marchands fussent es
cortés par un ou par plusicurs vais cau. de guerre, la simple 
déclaralion de l'Officier commandanl I' escorlc, que les dits 
navires n' ont à bord auc.uue contrcbaude de gucrre, devra 
suffirc pour qu'aucune visite n'ait lieu. 

ART. XXIII. 

Tous les canons, morliers, armes à feu, pistolels, bom
bcs, grcnades, houlcls, bailes, fusils, pierre à feu, mêches, 
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ser constrangidos a servir em guerra nos respectivos Esta
dos, nem ainda de transportes contra sua. vontade. 

ART. ~XI. 

Os navios Porluguezes ou Russianos e as suas tripuÍa
ções, tanto marinheiros como passageiros, ou sejam nacio
naes ou ainda mesmo vassallos de uma Potencia estrangeira, 
receberão nos Estades respectivos toda a assistencia e pro
tecção que se devem esperar de uma Potencia amiga e al
liada; e nenhum individuo pertencente ú tripulação dos di
tos navios, nem ainda os passageiros, poderilo ser constran
·gidos a entrar contra vontade no serviço da outra Potencia, 
excepto só os seus proprios vassallos, que Ella terá direito 
de reclamar. 

ART. XXII. 

Será permitticlo aos vassallos das duas Altas Partes Con
tratantes ir, vir e commerciar livremente nos Estados, com 
que pma ou outra d' estas Potencias se achar presentemente 
ou para o futuro em guerra, comlanto que não levem mu
nições ao inimigo; exceptuarn-se todavia as praças que a 
esse tempo estiverem bloqueadas ou sitiadas, tanto por mar 
como por terra: mas em qualquer outro tempo e á excepção 
de munições de guerra, poderão os sobreditos vassallos tran
sportar a estas praças toda e qualquer outra sorte de mer
cadorias assim como passageiros, sem o menor impedimento. 
Quanto á visita dos navios mercantes, as embarcações de 
guerra e os corsarios comportar-se-hão tão favoravelmente, 
quanto a rasão de gueHa então existente podér jãmais per
mitti-lo, para com as Potencias as· mais amigas que ficarem 
neutraes, observando o mais que for possível as regras e 
princlpios do Direito das gentes geralmente reconhecidos. 
Mas _no ~aso que estes navios mercantes sejam comboiados 
por uma ou mais embarcações de guerra, a simples decla
ração do Official commandanle do comboi, de que os ditos 
navio·s não têem a bordo contrabando algum de guerra, de
verá bastar para que de nenhum modo sejam visitadas. 

AllT. XXIII. 

Todas as ·peças de artilher.ia, morteiros, armas de fogo, 
pistolas, bombas, granadas, balas de artilheria, balas de 
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poudre, snlpêtre, souffrc, cuirasses, piques, épécs, ceintu
roos, poches à cartouches, sel11~s et bricles au-delà de la 
quantité qui peut être nécessaire pour l'usage chl vai.sseau, 
ou nu-delà de cell e c1ue .doit nvoir chaqee homme, scrvant 
sur le vllisseau ct passager, seront réputéS' provisions ou 
munltions de guene; et s'i\ s'en trouve, ils serout confis
qués selon lcs loix, com me contrebandc on effets prohihés; 
mai s oi les vaisseaux ni les passagers ni les aulres marchan
dises qui s'y trouveront en même temps ne seroo t point 
détenus ni empêcbés de continuer leur voyage. 

AUT. XXIV. 

Les efi:'cls et mnrchnndises appartenautes aux sujets d'une ' 
Puissance cn guerre, seront libres sur lcs vaisseaux dcs su
jels de celles des deux Ha utes Puissances Contrnctantes qui 
restera neu lre, à l' excr.ption eles marcbandiscs de contre
bnndc spécifiées dans I' Article précédent. I .. es marchandi
scs appartcnantes aux sujets de la même Pnissance neutre, 
chargées sur dcs· vaisseaux eonemis, sont de bonne prise; 
cGpendant on doit cxcepter les chargemen ls faits avant la. 
déclaration de guerre, c~ même ceux qui ont úlé faits apres 
la rupturc, mais avant que les négociants aient eu le temps 
nécessairc ponr Nre informés de la susdite d6claration de 
guerre. C' est pourquoi les deux Hautes Parties Contractan
tes sont convenues de fixcr le terme ou ac telles marcban
dises chargées sur des vaisseanx cnnemis pourront être ré
clamées par ses propriétaires, à denx mois de la déclaration 
de guerre, en-deça de la Ligne, et à six mois au-delà de la 
Ligne et en tous les nutres endroits dtl monde. 

AltT. XXV • 

. En ca.s que l'une des deux Hautes Parties Contractantes 
·ffl.t en gucrre avec quelqu' autre ÉLat, les sujets de ses en
nemis qui seront au service de la Puissance Contractante 
qui ser a restée neutre dons cette guerre, ou ceux d' entre 
eux qn.i seront natur_alisés ou auroot acquis le droit de 
bo urgéoisic duns ses Etats, meme pendant la guerre, seront 
envisagés par l'autre Partie belligérante, et traités sur ]e 
même pied que les sujets nés de son alliée, sans la moindre 
différence entre les uns et les autres. 
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mosqueteria, cspingarJas, pederneiras, méclws, poll•ora, sa
litre, enxofre, couraças, piques, espadas, cintos, eartu. ei
ras, sellas c hridar,, alem da quantidade que póde ser nc
cessaria pura o uso da embarcação, ou alem da que deve 
ter cada homem que a bordo d'ella sirva, ou passageiro, r -
pular-se-hão provisões ou munições de guerra; c ns que se 
acharem, conflscar-se-hilo segundo as leis, como contrabando 
·ou ·generos prohibidos; mas nem as embarcações nem elS 

passag iros, nem os mais generos que ao mesmo tempo ali 
se acharem, serão detidos nem embaraçados ele proscguir a 
sna viagem. 

AUT. XX1\". 

Os eflcitos e mercadorias pei'lencentes aos vnssallos de 
uma Poteucia que esteja em guerra, serão lirrcs, estando a 
bordo das embarcações .clos vassallos d'aquella das duas Al
tas Potcncias Contratantes que Gear neulral, ú e.·c pçuo dos 
generos de con lrahando especificados no Artigo .antecedente. 
As mcrcudorias pertencentes aos HISSallos da mesma Potcn
cia neutra!, ca rregadas em embarcações inimio-as, serão de 
boa presa; dever-se-hão comtudo excepluar as earregações 
feitas antes da declaração de guerra, c ainda mesmo as que 
forem feitas depois do rompimento, mas antes que os nego
cianlcs tenham Lido o tempo neccssario 11ara ser scicntes da 
sobredita cleclaraçüo de guerra. l>ortanto convieram as duas 
Altas Partes Contratantes em as ignalar o lermo, em que 
laes mercadorias carregadas em embarcações inimio·as po
derão ser por seus donos reclamadas, que vem a ser o es
paço de dois mezes depoi , da declaração de guerra áquem 
da linha, e o de seis mezes alem da linha c em todos os mais 
Jogares do mundo. 

AJl'J'. XXV. 

No caso que uma da duas Altns Partes Contratantes 
esteja em guerra com qualquer outrp Estado, os Yassallos 
dos seus inimigos, qu se acharem no serviço da Potencia 
Contralanle que houver ficado neutral na dita guerra, ou 
os d' entre ellcs que forem naturalisados ou tivnrcm adqui
rido o direito de cidadão nos seus Estados, ainda mesmo 
durante a guerra, serüo vistos c tratados pela outra parte 
helligeranlé como proprios vassallos da sua alliada, sem a 
menor diffcrcnça entre uns outros. 
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ART. XXVI. 

Si les navires eles sujets des deux I-lautes Parties Con
t_ractantes échouaient ou faisaient naufrage sur les côtes des 
Etats respectifs, on s'empressera de leur donner tous les 
secours et assistances possibles, tant à 1' égard des na vires 
et effets, qu' envers les personnes qui en composent I' équi
page, et I' on y procédera en tous points de la même ma
niêre usité~ à 1' égard des sujets mêmes du Pays, en n' exi
geant rien au-delà des mêmes fraix et droits auxquels ceux
ci ~ont assujeltis en parei! cas sur Ieurs propres côtes, et on 
prendra de part et d' autre I e plus grand soin pour que cha
que effet sauvé d'un te! navire nanfragé ou échoué soit fidê
lement rendu au légitime propriétaire. 

ART. XXVJI. 

Tous les procês et autres affaires .civiles, concernant les 
négociants Porlugais établis en Russie, et les négociants 
Russes établis en Portugal, seront jugés par les tribunaux 
du Pays desquels les affaires du commerce ressortissent; et 
il sera rendu de part et d' autre la )Jlus prompte et exacte 
justice aux sujets respectifs, conformément aux lois et formes 
judiciaires ét~blies dans chaque PaJS. · 

Les sujets respectifs pourront confier le soin de leurs 
causes ou les faire plaider par tels Avocats, Procureurs ou 
Notaires que hon leur semhlera, pourvu qn' ils soient avoués 
par le Gouvernement. 

AllT. XXVIIT. 

Lorsque les marchands Portugais ou Russes feront en
régistrer aux douaues leurs contracts ou marchés par leurs 
commis, expéditcurs ou autres gens cmploJéS par eux pour 
vente on, achat de marchanclises, les douanes de Russie, ou 
d_es contra~ts s' enrégistront, devront soigneusement examiner 
Sl ceux cp.n contractent pour le compte de leurs commettants 
sont munis par ceux-ci d' ordres ou pleins-pouvoirs en bonne 
et due forme, auquel cas les dits commettants seront res· 
ponsahles comrne s'ils avaient contracté eux-mêmes en per
sonne. Mais si les dits -commis, expéditeurs ou autres gens 
employés par les susdits marchands ne sont pns munis d'or
dres ou pleins-pouvoirs suffisans, ils ne devront pas en· être 
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ARif. XXVI. 

Se os navios das duas Altas Partes Contratantes enca
lharem ou lflaufragarem nas costas do~ Estados respectivos, 
dar-se-lhes-hão promptamente todos os soccorros e auxilias 
possíveis, tanto aos navios e Tazenclas, cemo ás pessoas que 
fovmarem a sua tripulaçuo, c n'isso se procederá em todos 
os pontos, do mesmo modo praticado a respeito dos mes.,.. 
mos vassallos do Paiz, nuo se exigindo cousa alguma alem 
das despezas e direitos a que estes eslão sujeitos em simi
lhamte caso nas suas pwprias. c0stas; e de uma 'e 0utra parte 
haverá o ma1or cuidado em que cada um dos eff'eitos; que 
se salvar do navio naufrago ou encalhado, seja fielmente en
tregue ao seu legitimo dono. 

ART. XXVII. 

Todas as demandas e causas civeis concernentes aos ne
gociantes Portuguezes estabelecidos na Russia, c aós nego
ciantes Russianos estabeleciclos em Portugal, serão julgadas 
pelos trihonaes do paiz a que pertencer o conhecimento das 
Ca'filsas do. C@mmercio, e de uma e 0utra parte administrar
se-ha a mais prompta e exacta justiça aos vassallos respecti
vos, na conformidade das leis e praticas judiciaes estabele
cidas em cada paiz. 

Poderão 0s vassallos respectivos confiar o cuidado e de
f~za das suas causas aos Advogados, Procuradores ou Tabel
hães que hem lhes parecer, comtanto porém que sejam ap
provados pelo Governo. 

ART. XXVIII. 
Quando. os commerciantes Pertuguezes ou R·nssian?s fi

z-erem reg1~ta~ nas alfandegas os seus contratos ou aJUStes 
por seus c;aueiros, despachantes ou outras pessoas por elles 
empregadas. para compra ou venda de fazendas, as alfande
gas da Russia, onde estes contratos se registarem, deverão 
cuidadosamente examinar se os que contratam por conta dos 
seus constituintes se acham por estes auctorisados com or
dens ou procurações bastantes passadas em boa e devida 
fórma, e em tal caso serão os ditos constituintes responsa
Yeis, cemo se elles mesmos em pessoa houveram contratado. 

• Mas se o.s ·ditos caixeiros, despachantes eu outras pessoas 
-empregadas pelos referidos commerciantes, .se não acharem 
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crus sur leur parole; et quoique les douanes doivent veil
ler à cela, les contractans n'en seront pas moins tenus de 
prendre garde eux-mêmes que les accords ou contracls qu'ils 
feront ensemble n' outrepassent pus les termes des procura
tions ou pleins-pouvoirs confiés par les propriétuires· des 
marchandises; ces derniers n'élant tenus à répondre que de 
l' objet et de la valeur 'énoncés duns lcurs pleins-pouvoirs. 

Mais quoiqu'en Portugal il ~e soit pas d'usage de faire 
enregistrer uux douanes Jes contracts ou marchés que Ies 
commerçuns font entre eux, il sera néanmoins libre aux 
marchands Russes de s' adresser à l' Administration générale 
des douanes ·OU à Ia Junte du Commerce, lesquelles seront 
tenues de faire le dit enregistrement aux mêmes conditioos 
exprimées ci-dessus dans fé présent Article pour. les doua
nes de Russie. Et ils pourront s'adresser également au 
même Administrateur géuéral des douanes, ou à la Junte 
du Commerce ponr se procurer l' entiere exécution des con
tracts quelconques qu'ils auront faits pour achat ou pour 
vente; ceei s' entendant toujours · sur le pied de réciprocité 
et d' égalité parfaite entre les deux Nations, qui est la base 
du présent Traité. 

ART. XXIX. 

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent ré-
ciproquement d'accorder toute l'assistance possible aux su
jets respectifs contre ceux d' entre eux-mêmes qui n' auront 
pas rempli les engagemens d'un contract fait et enregistré 
selon les ']ois et formes prescrites. Et le Gouvernement, de · 
pa.rt et d' autre, employera en c as de besoin l' au'torité né.
cessaire pour obliger les parties à comparaitre en justice 
duns les endroits ou les dits contracls auront été conclus et 
enregistrés, et pour procurer l'exacte et entiere exécution 
de tout ce qu' on y aura stipulé. 

ART. XXX. 

On prendra réciproqucment to.utes les précautions né
cessaires pour que le brac soit confié à des gens connus par 
leur intelligence et probité, afin de mettre les suje'ts res· 
p~ctifs à !'abri du mauvais choix des marchandises et des 
emballages frauduleux. Et ch(}.que fóis ·qu'il y aura des 'p~eu-
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auctorisadas , com onlens ou procurações bastantes, não se 
dará fé nem credito á sua palavra; e postoque as alfandegas 
devam n'isso cuidar attentamen1c, não serão os contratantes 
menos obrigados a cuidar por si mesmos 'em que os ajustes 
ou contratos que entre si fizerem, não excedam os limites 
das procurações ou ordens dadas pelos donos das fazendas, 
os quaes não serão responsaveis, senão pelo valor c objecto 
declarados em suas procurações. 

Mas ainda que em Portugal não seja costume fazer re
gistar nas alfunclegas os contratos ou ajustes que os com
rnerciantes fazem entre si, será comtudo livre aos commer
ciantes Uussianos recorrer á Administração geral das alfan-

' degas ou á Junta do Commercio, as quaes serão obrigadas 
a fazer o dito regislo, debaixo das mesmas condições acima 
expressadas no presente Artigo, pelo que toca ás alfandegas 
da Russia. E poderão igualmente recorrer ao mesmo Admi
nistrador geral das alfandegas ou ú Junta do Cornmercio 
para obter a inteira e plena execução de quaesquer contra
tos que tiverem celcllrado de compra · ou venda; entenden
do-se isto sempre nos termos de reciprocidade e perfeita 
igualdade entre as duas Nações, que são a base do presente 
Tratado. 

ART. XXIX.. 

As duas Altas Partes Contratantes se obrigam recipro
cnmcnte a dar todo o possivel auxilio aos vassallos respe
ctivos contra aquelles dos mesmos vassallos que não houve
rem cumprido com as obrigações de um contrato feito e 
registaclo segundo as leis c fórmas prescriptas. E o Governo 
de uma e outra parte. empregará em caso de precisão a au
ctoridade neçessaria para obrigar as partes a comparecer 
em juizo nos Jogares em que os ditos contratos houverem 
sido celebrados c registaclos, e para conseguir a exacta e 
inteira execução de tudo o que n' elles se tiver estipulado. 

AHT. XXX. 

Tornar-se-hão reei procamente todas as precauções ne
cessarias para que o otlicio de corretor .de razendas ( ?eno
rninado brac) se confie a pessoas conhec1das pela sua mtel
ligencia e probidade, a fim de que os vassallos respectivos 
não fiquem expostos á má escolha das fazendas e a enfar-
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ves suffisamtes de Jíl1auva,ise foi, contravention ou négligence 
·de la pall't des Bracqueurs ou gens préposés à oet effet, Íl]s 
en répondront eu leurs personnes et leurs biens, et seFont 
obligés de hooifier les pertes qu'ils auront causées. 

AR'f. XXXI. 

Les marchands Portugais établis en Russie peuvent ac
qu•itter les marchandises qu'ils y achetent en la même mom7 
naie courante de Russie ~u' ils reçoivent pour leurs maFchan'
dises "\\endues, à moins que dáns leurs contracts ou awilrds 
fai·ts entre le vendeur et l'acheteur i\ n'a~t été stipulé \e con
traíre. Ceci cloit s'entendre réciproquement de même pour 
les )marchands Russes établis en Porbugal. 

ARIJ'. XXXU. 

Les sujets respectifs auront pleine libe':rté de tenir dans 
les endroits eu ils seront établis leurs livres de commer.ce 
en telle langue qu'ils youdront, sans que 1' on puisse rien 
leur prescrire à cet égard ; et l'on ne pourra jamais exiger 
d' eux de produ ire leurs livres de. compte ou de commerce, 
excepté pour leur justification én cas de banqueroute. ou 
de procês; mais dans ce dernier cas ils ne seront obhgés 
de 1lrésenter que les Articles nécessaires à I' éclaircissement 
de l'affaire do:nt 11 scra quesl'Í<m. :Et pour ce qui regarde 
les haillqueroutes, on observera me part et d' autre les loit 
et réglemens qui se trouvent établis, ou qu~ s'établiro,lilt à 
l' aven·ir dans chaque Pays à ce su,jet. 

ART. XXXIII. 

li sera permis aux marcha·nds Portugais établis en Rtls
sie de hàtir, acheter, vendre et louer des maisons dans tou
tes l~s. Villes de cet Empire, qui n' ont pas eles privilég~s 
m'ummpaux ou dr:oits de bourgeoisie contra ires à ces acqut
sitions. Tomtes les maisons qui sero•nt posséGlées et hahitées 
,par des marchands Portrugais à Saint Petersbourg, Moseou 
et A,rchangel, seroat exemptes de tout logement aussi lon,g
temps qu'elles leur appartiendron.t, et qu'i'ls y logeront eu'X-
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'damcntos f'ruudulentos. E toda a vez que houver provas 
sullicicntes de mú fé, contravenção ou negligencia da parte 
rlos corretores denominados Braqueurs, ou das pessoas 
encarregadas do seu ollicio, serüo d'isso responsayeis em 
suas pessoas c bens, c ficarão obrigadas a indcmnisar as 
perdas que houverem ca usado. 

AllT. XXXI. 

Os commerciantes Porluguczcs estabelecidos na Russia 
poderão va0ar as mercadorias que nli comprarem, na mesma 
moeda corrente da Ru sia que receberem pelas suas mer
cadorias que ali venderem, a não haver o contrar io sido 
estipulado nos contratos ou ajustes feitos entre o vendedor 
e o comprador. O mesmo se deverá entender reciproca
mente a respeito dos commerciantes Russianos estabelecidos 
em Portugnl. 

,\llT. XXXl r. 
Os vassallos respectivos gosnrão da plena liberdade de 

Ler nos logarcs em que ·se acharem estabelecidos os seus 
livros de commcrcio escriplurados no idioma que quizcrcm, 
sem que a este respeito e lhes possa prescrever causa al
guma; e d' elles não se poderá jamais ex. i ~ ir que apresentem 
0s seus liv ros ele coolas ou de romrncrcio , senão para sua 
propria defe~a, em caso de qnebra ou de litígio : n'estc ul
timo çaso por6m ,não serão obri nados a apresentar senão os 
Artigos necessarios para inLelligcncia elo negocio ele que se 
tratar. E pelo que respeita ús quebras, observar-se-hilo de 
uma e outra parte as leis c regulamentos que se acharem 
cslabelccidos, ou que para o futuro se estabelecerem em 
cada Paiz sobre esle assumpto. 

AUT. XXXII L 

Será pcrmitti lo aos negocian tes Portuguczcs estabele
cidos na Hussia edifi ar, com prar, Yender e alugar casas 
em todas as Cidades d'cste lmpcrio que níio tiverem privi
legias municipacs ou fora es particulares que se opponbam 
a estas acquisições. T~das as casas que forem possuídas e ha
bitadas por commercwtllcs. Portuguezes em S. J>etershurgo, 
Moscou e Archangel serão 1senLas de todo e qualquer aquar
telamento, em quanto lhes pertencerem ou elles mesmos as 

17.98 
Dozomb(!\• 

2'1,, 



1798 
Dezembro 

27 

86 REINADO DA SE~HORA D. l\IARJA I. 

mêmes. Mais quant à celles qu'ils donneront ou prcndront 
à louage, elles seront assujelties aux charges et Jogemens 
prescrits pour cet endroit-là. Les marchands Portugais pour
ront aussi s' établir dans les autres Villes de l'Empire de Rus
sie, mais les maisons qu'ils y bâtiront ou achctcrontne joui
ront pus des exemplions accordées senlement duns lcs lrois 
Villes ci-dessus spécifiées. Cependanl si 1' on jugeait à propos 
par la suíte de faire une ordonnance généralc pour acquitter 
en argent la fourniture dcs quartiers, Jes marchunds Portu
gais y seront assujettis comme les autres. 

Sa Majesté Tres-Fidele s'engage réciproq~e~ent ~'Ac
corder aux marchands Russcs établis, ou qUI s étabohront 
en Portugal, les mêmes exemptions ct priviléges qUI sont 
stipulés par lc Jlréscnt Articlc en faveuí· des marchandso Por
tugais en Russie, et aux mêmes conditioos cxprimées Cl-des
sus, en désignant les Villes de Lisbonne, Porto ct Setubal 
pour y faire jouir lcs marchands Russes des mêmes préro
gatives accordées aux Portugais dans celles de Saint Peters
bourg, Moscou et Archangel. 

ART. XXXIV. 
Les sujets de 1' une et de l' autre Puissance Contractante 

P,Ourront librement se retirer quand bon leur semblera des 
Etats respeclifs, sans éprouver le moindre obstacle de la part 
du Gouvernemeot, qui Jeur accordera avec les précaut10ns 
prescriptes duns cbaque endroit les passeports cn us~ge, 
po~or pouvoir quitter le Pays et emporter librement les b1~?s 
qu 1Js r au_ront apportés OU acquis, apres s'()trc assu:é q~ 1\S 
ont sat1sfa1t à toutes leurs dcttes, ainsi qu'aux. dr01ls lixés 
pa~ les lois, staluts et ordonnanccs du Pays qu'ils voudront 
qmtter. 

ART. XXXV. o 

Quoique le droit d' Aubaine n' existe pas dans les Etats 
~es deux Hautes Parlioes Contractantes, cependant Leurs Ma
Jestés voulaot prévemr tout doutc quelconque à cet égard, 
convien~ent réciproquement entre Elles, que les bie~s meu
hles o et 1mmeuble~ délaissés par la mort d' un des sujets res
pecllfs clans les Etats de l'autre Puissance Contraclante se
ront livrement dévolus, sans le moindre obstacle, à ses hé-
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habitarem. Aquellas porém que clles derem ou tomarem de 
aluguel ficarão ujeitas aos encargo e alojamentos pre crip
tos áquellc Jogar. O commcrciante Portuauezcs poderão 
tambcm cstnbcleccr-se nas outras Cidades do Jmpcrio da 
Ru ' ia; as casas porém que n 'e lia edificarem ou compra
rem não gosarão das i ençõc concedida sómente ús tre 
Cidades acima especificada . Comtudo, c pelo tempo adiante 
se julgar onvcnicnte determinar por uma ordem geral que 
se pn,.ue a dinheiro a submiuistnçilo dos quartcis, serão os 
commerciantes Portu,.uezcs, como todo o mais, a ella 
obriaados. 

Sua :Magestade Fid lis. ima se obnaa reciprocamente a 
conceder aos commcrciantes Hussianos e tabelccidos ou que 
se c tabele ·crcm em Portugal a mesma isenções e privi
Jeaio que c acham e ·ti pulados pelo pre ente Artiao a favor 
do commcrcianles Portuguezes na Rus ia, com as mesmas 
condiçõe ·acima expressadas, designando as Cidades de Lis
boa c Porto e a Villa ele Setubal, para n'ellas ,.osarcm os 
commerciantes Ru ianos das mesma prcroaativas concedi
das aos Porluguezes nas cidades ele S. Pctersburgo, l\Ioscou 
e Ar han<Tcl. 

AllT. XXXIV. 

Os Yassallos de uma c outra Potencia Contratante pode
rão livremente retirar- e do Estados respectivos quando 
bem lhe ' parecer, em experimentar o menor ob taculo da 
parte do Governo, que conceder-lhe -ha com as cautelas 
prescriptas em cada lo,.aT os passaportes do costume, para 
poderem sair do paiz c leYar livr mente os bens que ali 
homcr m trazido ou adquirido, depoi d con ·tar que a
tisfizeram todas a uas di\'idas, assim omo os direitos es
tabelecido pela leis, c tatutos e ordenaçõc do Paiz d' onde 
quizercm snfr. 

, ,\RT. XXXV. 

Ainda que o dir ito de Aubaine não cxi ta nos E tados 
das duas Allas Partes Contratantes, comtudo Suas l\lagesta
des querendo prevenir toda e qualquer duvida a este res
peito, convem reciprocamente ntre Si em que os bens mo
veis e immoveis, deixado por morte de qualquer dos "\'as
sallo respectivo no E tado da outra Potencia Contratan
te, passem livremente sem o menor obslaculo aos eus le-
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ritiers légitimes par testament, ou ab intestal, qui, aprês 
avoir léaalernent saLi fait aux forrnalilés prescritcs dans le 
Pars. pourront se meltre tout de suiLe eu poss ss ion. d~ 
l'héritage, soit par cux-memes, so it par procuration, í1111~J 
que les cxécuteurs lestamcntaires, i le défunt cn avmt 
nornmé · et les dils héritíers di poseront selo o leu r bon 
plaisir et convcnance de l'h '•ritagc qui leur sera échu, apr.ês 
avoir acquitté lcs droits établis par lcs loi s du Pays, ou la 
dite succcssion aura été délaissée. 

Mais si les héritier étaient absens ou mincurs, ou qu'ils 
n'eusscnt pas pourvu à faire valoir leur droits, dans ce cas 
l'iuvenlaire de toute la succession devra êtrc fait par un no
taire puJ)Jic cn préscnce eles jugcs ou tribunaux du li eu 
compélaut pour cela, en con formilé eles lois ct usaaes du 
Pays, et cn présence do Consul de la Natioo du décédé, s'il 
y en a un duns le même endroit, et de deux autres persoo
nes dignes de foi . 

Apres quoi la dite succession sera déposée dan' quel
que établi ssement puhlic, ou entre les maios des deux ou 
trais marchaods qui seroot nommés à cet e[et par le dit 
Consul, ou à son défaut entre les mains des per onncs choí
sies pour cela par \'autorité pub\.ique, afio que les clils bicns 
soient garelés et co nservés par eux pour les léD"itim es héri
tiers et véritables propriélaires. 

Mais s'il s'élevait des contestatioo sur uo lei héritage 
entre plusieurs prélenclanls, les lribunaux du lieu, ou les 
biens clu défunt se trouveron li, devront jugcr et décider 
les procês selon les !oi du Pays. 

AltT. XXXVT. 
Si la paix élait rompue entre les dcux Hautes Parties 

Contracta nles (ce qu'à Dicu ne plaise) on ne' co nfisqueJ!a 
point les navires ni les bieos eles ujets commerçants respe
ctifs, ni on n'arretera pus leu rs per onnes, mais oo leur 
accordera au moins \'espace d'une aonée pour vendrc, dé
biter ou tra nsporter leurs effets, et pour se reoclre dans 
cette vue partout, ou ils ju()'eront à propos, aprês avoir ce
pendaot acquitté leurs dettcs. Ceci s'entendra pareillement 
·de ceux des sujets re. pectifs qui seront au service de l' une 
ou de \'autre eles Puissances ennemies; il sera permis aux 
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gitimos herdeiros por testamento ou ab intestato; os quaes, 
depois de haver legalmente atisfeito ás f~mnalidad s pre
scriptas no Paiz, poderão logo tomar po se da het:ança, ou 
por si mesmos ou poF procuração, assim como o pod~rão 
fazer os executores testamentarios, se o defunto os heUYer 
nomeado; c disporão os ditos herdeiros como bem lhes pa
recer c convier da herança qu lhes for devoluta, depois de 
ter pago os dircito·s estabelecidos pelas leis do Paiz, em que 
a dila h rança houver sido deixada. 

Se porém os herdeiros e tiverem ausentes ou forem me
nor s, ou não tiverem cuidado em justificar os seus direi
tos, em tal caso deverá o inventario da herança fazer-se por 
um Tabellião publico perante os juizes ou tribunaes compe
tentes do logar, na confonnidacle das leis e costumes do Paiz, 
e na presença do Cousul ela Nação do fallccido, se no mes
mo Jogar o houver, e ele mais duas pessoas fidedignas. 

l<'eito o que, depositar-se-IH\ a dita herança em algum 
estabelecimento publico, ou ficarão d' ella depositarios dois 
ou tres commerciantcs, nomeados para esse fim pelo referi
do Consul, ou em falta d' este, s~-lo-hão pessoas para isso 
eleitas por auctorid.ade puMica, a fim de que os ditos bens 
sejam por cllas guardado c conservados, Jlara ser entregues 
aos legítimos herdeiros e verdadeiros donos. 

Movendo-se porém contestações sobre uma tal herança 
entre varios pretendentes a clla, deverão os tribunaes do Jo
gar, em que se acharem os bens do defunto, sentencear e 
decidir n causa segundo as leis do Paiz. 

All'l'. XXXYL. 

No caso que venha a paz a romper-se entre as duas Al
tas Partes Contratante (o que Deus não permitta) não se 
confiscarão os navios nem os bens dos respectivos vassallos 
commercianles, nem e apprchendcrão as suas pessoas, mas 
antes conceder-sc-lhes-ha ao menos o espaço de um anno 
para vendei:, alhear ou transportar os seus e(feitos, e para 
com este fim passar a toda a parte que lhes parece11 conve
niente, depois ele ter comtudo pago as suas dividas: o que 
se entenderá similbantemente dos vassallos re pcctivos que 
Pstivcrem ao serviço ele uma ou de outra das Potencias ini-

17!18 
Dezembro 
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uns et aux autres, avant Ieur départ, de disposer selon leur 
bon plaisir et convenance de ceux de leurs effets, dont ils 
n'auront pu se défaire, ainsi que des dettes qu'ils auront à 
prétendre; et leurs débiteurs seront obligés de s' acquitter 
enverS eUX COffiffie g'j} n'y avait paS eU de fUpture. I 

ART. XXXVII. 
Quoique les deux Hautes Parties Contractantes aient 

réciproquement à cceur d' établir à perpétuité les lia i sons 
d'amitié et de commerce qu'Elles viennent de renouveler 
tant entre Elles qu' entre leurs sujets respectifs, cependant 
comme il est d'usage de limiter de tels engagements, Elles 
conviennent entre Elles que Je présent Traité de commerce 
durera I' espace de douze années, à compter du terme de 

1' expiration du précédent Traité du ~ Décembre 1787, et 
' 20 

toutes Ies stipulations en seront rcligieusement observées de 
part et d' autre durant cet espace de temps. 

Mais les-deux Hautes Parties Contractantes se réservent 
de convenir entre Elles de sa prolongation, ou de contracter 
un nouveau Traité avant 1' expiration de ce terme. 

AR1'. XXXVIII . 
Sa Majesté la Reine de Portugal et Sa Majesté l'Empe

peur de Toutes Jes Russies s'engagent à ratifier le présent 
Traité d' Amitié, de Navigation et de Commerce, et les ra
tific~tions en bonne et due forme en seront échangées dans 
I' espace de cinq mois à comptcr du jour de la date de sa 
signature, ou plutôt si faire se peut. . 

, En foi de quoi, Nous soussignés, en vertu de nos plems 
pouvoirs, avons signé le dit Traité, et y avons appósé le 

cacbet de nos Armes. Fait à Saint Petersbourg, le 16 du mois 
27 

de Décembre 179.8. , 

(L. S.) FrançoisJoseph d'Horta 
Machado. 

(L. S.) A. Pr. deBezborodko. 
(L. S.) Kotsc,h.o_uhey. 
(L. S.) Rostopsm. 
(L. S.) Soimonoff. 
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migas, sendo permittido a uns e a outros, antes da sua par
tida, dispor, segundo bem }hes parecer e convier, d' aquelles 
effcitos de que se não houverem podido desfazer, assim como 
cl.us dividas a que tiverem que pretender; e serão os seus 
devedores obrigados a pagar-lhes, como se tal rompimento 
não tivera havido. 

ART. XXXVII. 

Postoque as duas Altas Partes Contratantes desejem re
ciprocamente estabelecer para sempre os vínculos de amisade 
e de commercio que acabam de renovar tanto entre si, como 
entre os seus respectivos vassallos; com tudo, como é de cos
tume pôr um termo a similhuntes Convenções, as mesmas 
Altas Potencias convem entre Si em que o presente Tratado 
de Commercio dure o espaço de doze annos, que dever
se-hão contar desde o termo em que expirou o precedente 

Tratado de ~ ele Dezembro de 1787, e todas as suas esti-
' 5!0 

pulações serão religiosamente observadas de uma e outra 
parte durante o referido espaço de tempo. 

"Mas as duas Altas Potencias Contratantes se reservam 
o convir entre Si na prorogação d' este Tratado, ou o ajus
tar outro de novo, antes que finde o termo d' este. 

ART. XXXVIII. 

Sua Magestacle a Rainha de Portugal e Sua Magestade 
o Imperador de Toclas as Russias se obrigam a ratificar o 
presente Tratadp de Amisade, de Navegação c de Colnmer
cio, c as ratificações feitas em boa e devida fórma serão tro
cadas no espaço ele cinco mezcs, que principiarão a contar
se desde o dia da sua assignatura, ou antes se possível for. 

Em fé do que, Nós abaixo assignados, em virtude dos 
·nossos plenos poderes, assignámos .o presente Trata~o, e o 
sellámos com o sêllo das nossas Armas. l<'eito em S. Pe-

16 . 
tcrsburgo, a - do mez de Dezembro de 1798. 

~7 

(L. S.) Francisco José de Horta 
Machado. 

(L. S.) A. Pr. deBezborodko. 
(L. S.) Rotschoubey. 
(L. S.) Rostopsin. 
(L. S.)Soimonoff. 

1798 
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ARTICLE SÉPARÉ ET SECRET. 

Quoique I' Article·xxxm du présent Traité de Navigati@n 
et 'de Commerce exempte les mai,sons des rnarcbands PoF .. 
tugais de tout logemeot dans les Villes de Saint Pet~nsbourg, 
Moscou et Arcbangel, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les 
Russies se réseFve expitessémrnent la liJlerté de suspendre par 
une mesm:e de1 s"âreM tempoDaiue· les droits stipulés par le 
dit .Airticle en ce qui concerne ]' ex.emptioo de cellte change, 
et pour p1:éciser de la maniêne la .moi,ns équ ivoque les seuls 
cas, awxquels cebte restriction. se rapp011te, Sa Majesté·l'Bm
pereur s'engage à. ne !ui donner suüe et effct que11ar un.o:n-· 
d~e immédiat de sa part, fondé su11 l'urgence la plus absolne. 

Le présent Articlé s~paré et secret aura la même force 
et valeur, que s'il étail inséré mot à mot dans !e Traité de 
Navigation et de Commerce signé aujourcl'lmi,. et les rati-r 
fications en seroot écbangécs eo même temps. En foi de 
quoi, les Plénipotentiaires rcspectifs en ont fait fai re deux 
e~emplaires parfaitemeot semblables, signés de leurs mains, 
et y ont apposé le sceau ele leursArmes. Fait à Saint PeLers-

16 b bourg, le '},
7 

Décem re 1798. 

(L. S.)'François Josepb d'I-Iorta . (L. S.) A. P. de Bezborodko. 
Machado. (L. S.) Kotschoubey. 

(L. S.) RosLopsin. 
(L. S.) Soimonoff. 
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ARTIGO SEPARADO E SECRETO. 

Com quanto o Artigo xxxm do presente Tratado de 
Navegação e Commercio isenta as casas dos commerciantes 
Portuguezes de todo e qualquer aquartelamento nas Cida
des de S. Petcrsburgo, Moscou e Archangel, Sua Mages
tade o Imperador de Todas as Russias reserva-se expressa
mente a liberdade de suspender, por uma medida de segu
rança temporaria, os direitos estipulados no dito Artigo pelo 
que respeita á isenção d' este encargo, c para fixar do modo 
o menos equivoco os unicos casos, a que esta restricção se 
refere; Sua Magestade o Imperador obriga-se a não lhe dar 
seguimento e effeito senão por uma ordem immediata da 
sua parte, fundada na mais absoluta urgencia. 

O presente Artigo separado e secreto terá a mesma força 
e vigor, como se fôra inserto palavra por palavra no Tra
tado de Navegação e Commercio assignado no dia de hoje. 
Em fé do que, os Plenipotenciarios respectivos fizeram dois 
exemplares d'este em tudo identicos, assignados de suas 
mãos, e os sellaram com o sêllo de suas Armas. Feito em 

S 16 . Petersburgo, a "ii de Dezembro d~ 1798. 

(L. S.) l<'rancisco José de Horta 
Machado. 

(L. S.) A. P. deBezborodko. 
(L. S.) 1\.otschoubey. 
(L. S.) Rostopsin. 
(L. S.) Soimonoff. 

1798 
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TRATADO DE PAZ E A~IIZADE :ENTRE O PRlNCIPE ll1\GENTE,. 

O SENUOll DOM: JOÃO E JOSEl< DA," CAIUJANALY, llEGENTE 

E GOVEilNADOH DE TlUPOLI, ASSIGNADO E!n TlUPOLI, AOS 

14 DE iUAIO DE 1799, E RATIFICADO POR PAUTE DE POJl

TUGAL NO 1.0 DE AGOSTO DO DITO ANNO. (J) 

Termos cl'wn Arrnisticio concluído entre PorttLgal e Tripoli, 
pelo Chefe ele Divisão Donald Campbell. 

Ü Bachá de Tripoli, seus Herdeiros c Successores se 
obrigam a concluir um firme, sincero e invioluvcl Tratado 
de paz c amizade com o Reino de Portugal, expressamente 
nos termos da Paz presentemente em p6, c que existe entre 
Trípoli c a Grau-Bretanha; c até estes termos serem rutifi
cados, é mutuamente ajustado qne as hostilidades cessem 
de uma parte e de outra desde o dia ele hoje por diaule; e 
que os subclitos de uma c outra Nação goscm de lodos os 
privilegias especifica(los no Tratado de paz acima (leclaraclo 
entre Trípoli c a Grau-Bretanha. Datado na Jlresença ele Deus 
Nosso Senhor Todo Poderoso a bordo ela Nau ele Sua Ma-' -
gestacle Fidelíssima, Affonso de Albuquerque, na frente de 

(1) Aclmndo-se unicamente no Real Archivo dn Torre do Tombo os 
autogrnphos nrabes tanto tl 'esle como de alguns outros Tra tad os de data 
posterior, feitos com as Potencias barbarescas ; c não nos havendo sido pos· , 
sivel obte-los ]Jara por elles se fazer a composição m• Imprensa Nacional, 
renunciftmos, ainda que com )lesar, a inseri-los na nossa collecção. 



REGENCIA DO PRINClPE l\EGENTE O SENHOR D. JOÃO . 99 

Tri}lOli no dia U. de Maio de 1799 da computação Chrislü, 
e da Hegíra Turco 1213, e 10 dias da Lua de Delhejia. 

(L. S.) Donald Campbell. 

Em reciprocidade do Armistício acima transcripto se 
lavrou outro original da parte de Jusef Ba.· Cannanaly, Re
gente c Governador de Tripo.li ele Barbaria, cujo teor é o 
seguinte: 

O louvor seja dado a Deus, digno ele 'todo o louvor. 

O motivo de se escrever o conteúdo n' este zJapel, 
é o segt~inte : 

Chegando a este porto de Trípoli o Chefe Donald Cam
pbell , Commandante da Nau de El-Rei de Portugal, e fallan
do comnosco sobre a paz entre esta Regenpia e a Côrte de 
Portugal, lhe respondemos que não tínhamos duvida de a 
fazer, e com os mesmos Artigos c condições da que se acha 
feita e existe entre a Nossa Rcgencia c a Côrte da Grau
Bretanha; mas que se devia advertir, que a Côrte de Hes
punha tinha jú interessado na mesma paz; e que só no caso 
de se não effeituar por aquella via, por que já se tinha fal
lado, é que parece se deve fazer em direitura, para o que 
estamos promptos, e a faremos com as mesmas condições 
da paz de lnulaterra. 

Foi escrita a 8 do mez de Zulhage ele 1213, que cor
responde aos f4. de Maio de 1799. 

O Magnífico por seu Deus e Creador Jusef Bax: Carmanaly, 
Regente e Governador de Trípoli de Barbaria. 

Em virtude das condições expressas no mencionado Ar
místicio se concordou nos termos de estabelecer um firme, 
sincero e inviolavel Tratado de paz e amizade entre o Se-

1'109-
lllaib 
u 
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t799 renissimo Senhor Príncipe do Brazil, Regente de Portugal, 
~tio seus Reinos e vas allos, c o lllustrissimo Senhor Jusef Bax 

Carmanaly, Regente c Govcrnndor de Tripoli de Barba ria, 
seus Herdeiros e Succcssorcs, cujos Artigos, em conformi
dade dos estabelecidos no Tratado de paz com Inglaterra, 
suo do teor seguinte: 

Em nome de Deus todo Pocleroso. 

ART. I. 

. Em primeiro Jogar se estipula c ajusta que d'aqui em 
d1ante baYcrá para sempre uma paz ,erdadcira c inviolavcl 
entre o Scrcnissimo Senhor Príncipe do Brazil, Regente de 
Port1:~gal, c os Illnstrissimos Senhores Governadores da Ci
dade c Reino de Trípoli , c entre todos os Domínios e sub
ditos ele cada uma das Partes; c se acontecer que os navios 
c sulJcli tos ele cada urna das Partes se encontrem no mar, 
ou em qualquer outro sitio, não se molestarão uns aos ou
tros, antes tralar-sc-hlio reciprocamente com todo o respeito 
e amizade pos ivcl. 

AJlT. II. 

Que todos os navios mercantes pcrtence11tcs aos Domí
nios ele Portugal, c que traficam para a Cidade ou qualquer 
parte do Reino de Trípoli, não pagarão mais do que trcs 
por cento de direito de alfandega por toda a casta de mer
cadorias que hajam de vender; e as que 11fio honYerem ele 
render, ~cr-lhcs-ha JlCrmitticlo embarca-las outra vez a bor
do, sem pagar nenhuma sorlc de direito qualquer que este 
seja, c partirão sem embaraço algum ou vexação. 

ART. 111. 

Que lodos os na\ios c mais embarcações, assim as que 
pertencem ao Sercnissimo Senhor Príncipe Regente de Por
tugal, ou a algum dos suhdilos elo mesmo Senhor, como as 
pertencentes ao Reino e Poro de Tripoli, passarão lirrcmente 
o mar, c traficarão onde bem lhes parecer, sem rerista, em
baraço ou vexação umas das outras; c qtle todas as pessoas 
ou passageiros ele qualquer paiz que seja, e todos os dinhei
ros, mercadorias c moveis pertencentes a qualquer Povo ou 
Nação, que se achem a bordo de algum dos ditos naúos ou 
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embarcáçõcs, serão intcintmente livres, e não serão retidos, 
ton1nclo ou pilhados, nem receberão ele cada uma dns Par
tes prejuizo ou dnmno algum qualquer que este seja. 

ART. lV. 

Que os navios de guerra Tripolinos, ou quaesquer ou
trns embarcações pertencentes a Trípoli, encontrando-se com 
alguns navios mercantes ou outras crnbarcnções dos subdi
tos do Serenis imo Senhor Príncipe Regente de Politugal 
(não sendo em algum dos mares pertencentes a olgum dos 
Dominios de Sua Alteza Real) poderão mandar a bordo um 
só bote com dois l10mcns, alem da campanha ordínaria de 
remeiros, e não mois: os dois homens porém não entrarão 
em qualquer dos dilos navios mercantes ou das outras em
barcações, sem expressa licença do Commandante de qual
quer dos ditos navios ou embarcações; e então apresentan
do-lhe um passaporte assignado pelo 1\finislro, Conselheiro 
e Sec.returio d'J!.stado dos Negocias da Marinha e Domiriios 
Ultramarinos de Portugal, c sellado com o sêllo das Armas 
Reaes, partirá immediatamente o dito bote; c o navio ou 
navios mercantes, em))arcação ou embarcações proseguirão 
livremente sua viagem ou viagens; e postoque o Comman
dante ou Commandantes do dito navio ou navios mercan
tes, embarcação ou embarcaçõ.cs não apresentem passaporte 
algum do sobredito Ministro, Conselheiro e Secretario d'Es
tado, comtudo, se a maior pnrte da tripulação do navio ou 
embarcação for composta de subditos do Serenissimo Senhor 
Príncipe Uegente de Portugal, partirá immecliatamente o dito 
bote; e o navio ou navios mercantes, embarcação ou em
barcações proseguirão livremente sua viagem ou viagens. E 
encontrando-se qualquer dos ditos navios de guerra, ou ou
tras embarcações do sobredito Screnissimo Senhor Príncipe 
Regente com algum navio ou navio&, embarcação ou embar
cações pertencentes a Trípoli , se o Commandante ou Com
mandantes de qualquer navio ou navios d'estes, embnrcação 
ou embarcações d' estas apresentar um passaporte assignado 
pelos principaes Governadores de Tripoli, e uma certidão do 
Consul de Portugal ali residente, ou que l10uver ali de re
sidi r, ou se tal passaporte não tiverem, mas se as suas tri
pulações forem compostas de Turcos, Mouros ou escravos 

1799 
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pertencentes a Trípoli, e1ltão proseguirfío livremente os ditos 
navio ou navios, embarcaçuo ou embarcações Tripolinas. 

ART. V. 

Que nenhum Commandante ou outra pessoa de algum 
navio ou em1Jarcação de Trípoli, tirará de q1wlquex navio 
ou embarcação dos subclítos do Serenissimo Senhor Príncipe 
de Portugal pessoa alguma ou pessoas, quaesquer que estas 
sejam, para conduzi-las a qualquer parte que seja, a fim de 
sexem examinadas, ou debaixo de outro algum pretexto; 
nem usará de força ou violencia contra pessoa alguma de 
qualquer Nação ou qualidade que seja, que se ache a bordo 
de algum navio ou embarcação dos suhditos de Sua Alteza 
Real, sob qualquer pretexto que ser possa. 

1\RT. VI. 

Que nenhum navio ou embarcação naufragada perten- · 
cente ao dito Serenissimo Senhor Príncipe Regente, ou a 
qualquer dos suhditos de Sua Alteza Real, sobre qualquer 
parte das costas pertencentes a Trípoli, será feita presa, e 
que nem os seus bens serão appreheudidos, nem a gente 
.feita escrava; mas que todos os subditos de Tri poli farão 
todos qmmtos esforços poclérem para salvar a dita gente e 
seus bens. 

ART. VII. 

Que nenhuns navios ou outras embarcações de Trípoli 
terão licença e liberdade para irem a qualquer outro logar 
que se ache em inimizade com o Serenissimo Senhor Prín
cipe Regente de Portugal, a fim de serem empregados no 
mar como corsarios contra os suhditos de Sua Alteza Real. 

AU1'. VJJI. 

Que se algum navio on emlJarcação ele 'funis, Argel, 
Tetuão, Salé, ou qualquer 011tro logar que se ache em guerra 
·com o dito Serenissimo Senhor Príncipe Regente, trou:xer 
alguns navios ou emlJarcaç.ões, gente, ou bens pertencentes 
aos subclitos elo mesmo Senhor a Trípoli, ou a algum outro 
porto ou logar d' aquelle Reino, o Governador d' ali não pe~
mittirá que sejam vendidos dentro elo territorio de Tripoh, 
bem como se acha estipulado em Argel. 
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ART. IX. 

Que se acontecer que algum suhdito do Serenissimo Se
<nhor PrÜJcipe Regente de Po.rtugal morra em Tripoli ou seu 
ten1itorio, os seus hens ou dinbeire Não serão apprehend,i,.. 
.dos pelos Govermu.d0res ou l\iinistr0s alguns de TripoJ,j, mas 
ficarão tod0s elles em pocler do tonsul de Portugal ou se~;~. 
Agente. 
. AU.L 

Que nem o Consul de Portugal, nem outro algum sub
·dito do dito Serenis~i~o Senhor Príncipe Regente será obri
.gado a pagar as dmdas de outFo algum dos subditos de 
·sua Alteza Real, a não ser no caso que por um acto pu
blico se tenha· constitaido fiador das mesmas dividas. 

ART. Xl. 

Que os subditos do Sm·enissimo Senhm· Pri,noipe Re-.-. 
:gente de P0rtugal, que se achare1n em Trípoli ou seu ter
ritorio, nüo serão em materia de contestação sujeitos a al
,guma outra jurisdicção, senão á do Dey ou Divan, exce
pto succedendo que elles est~j<;lm em litígio entre si mes
~os, no qual caso não serão elles sujeitos a outra alguma 
.decisuo senão ~ó ú do Consul. 

ART. XU. 

Que no caso que succeda que algum suhdito do Sere
nissimo Senhor Príncipe Regente de Portugal, que se ache 
em qualquer parte do Reino de Tripoli, espanque, mate ou 
.fira um Turco ou 1\iouro, se elle for apanhado, deverá ser 
punido do mesmo m9do, e não com maior severidade do 
que o deve ser um Turco, sendo culpado do mesmo crime: 
se succecler porém que elle fuja, então nem o Consul de 
:Portugal, nem nenhum outro dos subditos de Sua Alteza 
Real será d.c sorte alguma inquerido ou incommodado por 
aquel1lc motivo, nem se fará processo algum, nem proferirá 
sentença sem que seja perante o C(imsul. 

AllT. XIli. 

· Que o Consul de Portugal, que em qualquer tempo 
.para o futuro resiclir em Trípoli, gosará ali sénpre de in
teira liberdade e segurança ele sua pessoa e estado; e ser-

1'199 
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lhe-ha licito e colher o seu proprio Druggcrmauo (Intcr
pr te) e Corretor, c ir livremente a bordo d qualquer na
vio que se ache na bahia, tantas vezes e quando hem lbe 
parecer, c ter a liberdade ele sair ao campo; que ser-lhe-ha 
concedido um logar para o Culto Divino; e que ninguem o 
injuriará de palavra ou de obra; e que em todas as ocra
siões terá a liberdade de m·vorar a bandeira do Sercni simo 
Senhor Príncipe Regente de Portugal 110 topo de sua cnsa, 
e no seu bote quando for embarcado. 

ART. XIV. 

Que não só durante a continuação d'esta paz c amiza
de, mas igualmente se acontecer haver para o futuro algum 
rompimento ou O"UClTa entre o dito Scrcnissimo Senhor 
Príncipe Regente e a Cidade c Reino de Trípoli, o dito Con
sul e todos o mai suhditos de Sua Alteza Real, que ha
hit m o Reino de Trípoli, terão sempre e em todo o tem
po, assim de paz como ele guerra, plena e absoluta liber
dade para se ausentarem e partirem para o seu proprio paiz 
ou qualquer outro, em qualquer navio ou embarcação da 
Nação que já mais Ih s parecer, c para levarem comsi"o 
todo o seu estado, bens, familia e crcados, c isso sem in
terrupção alguma ou embarnço. 

ART. XV. 

Que nenhum suhdito do Screnissimo Senhor Príncipe 
Regente ele Portugal, vindo ou indo de passageiro a algum 
porto, será por modo algum vexado, n m com elle s intro
metterão, quer com sua pessoa, quer com seu bens, posto
qu a bordo de algum navio ou embarcação que esteja em 
inimizade com Trípoli; c o mesmo se observará a favor dos 
subditos de Tripoli. 

ART . • ·vr. 
Que quando algum dos navio de guerra do Sercni si

mo Senhor Príncipe Regente de Portugal appareccr diante 
de Trípoli, logo que o Consul de Portugal, ou o Comman
dante do dito navio o fizer sciente aos priucipaes Governa
dare de Trípoli, far-se-ha immediatamcnte uma Proclama
ção publica para segurar os captivos Cbristuos; e se depois 
d'isso alguns Christãos, quac quer que estes s~jam, fugirem 
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para horclo ele algum elos ditos navios ele guerra, não serão 
elles requeridos, para que voltem outra vez para terta; nem 
o dito Consul ou Commandante ou outro algum dos sub
ditos do Serenissimo Senhor Príncipe Regente, será obri
gado a pagar cousa alguma pelos ditos Christãos. 

ART. XVII. , 

Que todos os navios mercantes que vierem á Cidade e 
Ueino ele Trípoli, postoquc não pertençam a Portugal, terão 
plena liberdade de se pôr debaixo da protecção elo Ccmsul 
ele Portugal, pelo que toca á venda e disposição de suas fa
zendas e mercadorias, se assim lhes parecer, sem que n'ísso 
sejam de modo algum embaraçados ou vexados. 

ART. XVIII. 

Que todas as vezes que algum navio de guerra do Se
renissimo Senhor Príncipe Regente de Portugal, e com ban
deira do mesmo Senhor, apparecer diante da dita Cidade 
de Trípoli, e vier ancorar na bahia, immediatamente depois 
que o Consul ele Sua Alteza Real, ou o Official do navio der 
d'isto aviso ao Dey e Governo _de Trípoli, salvarão elles em 
honra de Sua dita Alteza Real com vinte e sete tiros de peça, 
que serão disparados do Castello e Fortes da Cidade, e res
ponderá o dito navio, disparando o mesmo numero de tiros. 

AR'f. XIX. 

Que a nenhum subdito do Serenissimo Senhor Príncipe 
Rege?te de Portugal será permitticlo fazer-se Turco ou Mouro 
na C1dade de Trípoli (sendo a isso induzido por alguma 
surpreza. qualquer que esta seja), excepto no caso que elle 
voluntarwmente compareça perante o Dey ou Governador 
com o Consul de Portugal e Druggermano tres vezes den
tro de tres dias, e. em cada um elos dias declare a sua re
solução de se fazer Turco ou Mouro. 

ART. XX. 

Que pois é costume dos Consules europeus fazer os seus 
cumprimentos ao Bachá nas festas do Uamaclão e Bairão, 
(Quaresma e Paschoa) por este Artigo se declara, que o Con
sul do Serenissimo Senhor Príncipe Regente de Portugal 
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1799 entrará no numero dps primeiros Consules admittidos á 
Jl1aio audiencia. 
H 

ART. ~XI. 

Que se alguns dos navios de guerua do Serenissimo Se-. 
nhor Prin.cipe Regente d.e P_?rtuga~ vieyem c0rp_ alguma presa 
a Tripoli, Gu a algum outro porto ou Jogar d'aquelle Rei
no, poderão livremente ven,de-la ou dispor por outro modo 
d' ella ao seu pn>prio arhitrie, sem ser poF alguem vexados, 
e que os ditos na~rios de gueua de Sua dita Alteza Rea,J 
não serãe obrigados a pagar c1ireitos de alfanelega de- sorte 
alguma; e que se elles houverem mister provisões, viveres 
ou quaesquer outras cousas, poderão·livremente· comprar-las 
pelos preços que Ü>rem cerrentes. 

AUT. xxn. 
Que tedas as vezes que }'!ara o futur0 acontecer que pelos 

.naiVios eu suhditos de cada uma das Pa-rtes se faça ou. com
metta alguma cousa contraria a es~es Artiges, ped!'nd0-se 
por isso satisfaçílo, dar.,.se-ha esta, e int.eira, e sem serte al
guma de demora; e não será J,icito quebrantar esta Paz, 
exce}'ltO se for negada a satisfaçã0 pedida; e seja quem quer 
que for a causa do quehrantamento da Pa.z, ser~ seguJ;.a
mente punido com pena competente. 

ART. XXIII. 

Que os subditos do Serenissimo Senhor Príncipe Re
gente de Portugal (alem das estipulações contic1as n' este) 
,gosarão de todes os pri•vitegi@s e van,tagens q'ue eFa sãe, ou 
que para o future forem cot)cedidos aos subditos da Nação 
mais faverecida . 

ART. XXIV. 

. Que no case que alguns dos subditos do Serenissimo 
Senltor Príncipe Regente de Portugal hajam de impoFtar ~o 
dito R_eino dJ Trip~li ou a algum dos seus poFtGs e domi
nios quaesquer munições de guerra, como peças de artilhe
ria, espingardas, balas, barras de ferro, e todas as castas 
de madeira p-ni>pria para construeção de Ravies, pez, alca
trãe, resina, enxarcia,. amarras, mastros, .big(i)tas, ooceras, 
:vélas e todos os ma,is aprestes de gueFra, tanito pe..r mar 
como por 'terra, assim como provisões de Mca; a saber : 
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trigo, cevada, legumes, aveia ou cousas siniilhanles, não pa
ga.rão tributo algum ou direito de alfandega, qualquer que 
SeJU. 

ART. XXV. 

Que serão expedidos c dados promptamcnte e sem a 
menor difficuldade passaportes por parte da Regencia de 
Trípoli a todos os suhditos commerciantes, ou outros do 
Serenissimo Senhor ~rincipe Regente de Portugal, como 
tamhem aos seus nav~os e embarcações de guerra e de com
mercio, quando as ctrcumstancias assim o exijam, e estes 
se lhe solicitem, sejam quaes forem os fins que para isso 
concorram ou se allcguem. 

AUT. XXYI. 

Que nenhum navio mercante pertencente a Portugal ou 
a alguma outra Nação que esteja debaixo da protecção do 
Consul de Portugal, e que se ache no porto ele Tripoli, será 
demorado mais que oito dias de sair e proseguir sua via
gem, com o motivo de acabar de armar os navios de guerra 
do Governo, ou debaixo de outro algum pretexto qualquer 
que este seja. 

AUT. XXVII. 

Que todos os paquetes, correios marítimos ou outras 
quacsquer embarcações de aviso, em commissão do Serenis
simo Senhor ])rincipe Regente de Portugal, serão tratados 
com o mesmo respeito que os navios de guerra do mesmo 
Senhor; e tocla a devida attenção se haverá para com a com- · 
missão ele Sua Alteza Real: e tanto ao encontro, como á se
paração, serão tratados os ditos paquetes, correios maríti
mos ou outras quaesquer embarcações de aYiso, como ami
gos. E se algum elos corsarios de Tripoli commetter a me
nor falta ou violencia contra elles, o Capitão ou Arraes que 
a commetter, scrú mui severamente castigado, sem que se 
lhes admittam suas desculpas. 

ART. XXVIII . 

Que todos e cada um dos Artigos d' este Tratado serão 
inviolavelmente guardados e observados entre o Seren!ss!
mo Senhor Princi}le Regente de Portugal,. e os Illu~tnsst
mos Bachá, Senhores c Governadores ela Ctdacle e Remo de 
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1799 Trípoli, c entre os d01;ninios c subclitos de cada uma das 
.Ml~0 Partes; c a nossa fé será fé nossa; e a palavra nossa será 

nossa palavra. 

ART. ,·XIX. 

Esta paz estabelecida n' este Tratado entre o Serenissi
mo Senhor Príncipe Regente ele Portugal, seus Reinos e vus
sallos, c o Illustrissimo Senhor Juscf Bax Carmanaly, Re
gente c Governador ele Trípoli ele Burburia, seus Herdeiros 
e Successores, eleve ser remctlicla c ratificada no tempo ele 
seis mezes, para depois cl'isto se dar principio á sua obser
vancia. Dado na presença ele Deus Nosso Senhor Todo Po
deroso, a bordo da Nau de Sua 1\fagestaclc Fidelissima Af
fonso ele Albuqum·que, na frente ele Trípoli, no dia fli. <le 
1\'Iaio de 1799 da computação Christã, e da 1-Iegira Turco 
1213, c 10 dias ela Lua de Delhejia. 



TRATADO DE TREG-UA ENTRE O PlliNCIPE REG-E~TE O SENHOR 

DOJ\I JOÃO E HAJ\IUDA DACHJi, BEY SUPRE;l'IO, COJ\IJUANDANTE 

DOS ESTADOS Dll TUNIS, ASSIG-NADO NA CIDADE DE TUNIS 

A ril9 DE JUNHO DE 1799, E llATIFICADO POR PAR1'E DE 

POUTUGAL EJ\I 19 DE SETEJ\fllllO DO DITO ANNO. (I) 

(DO EXE!! PLAR OFF ICIAL.) 

Em Nome de Deus Omnipotente. 

Trata elo ele Ti·egua entre Sua Magestade Fidelíssima 
c Sua Excellcncia Hamuda Rachá, Bey Supremo, Comman
clante dos l~stados de Tunis, ajustado entre o sobredito Bachá 
Bcy de 'funis, e o Sr. Roclrigo Pinto Guedes, Chefe de Di
visão, e Major General da Esquadra Portugueza no Mediter
raneo, auctorisado para estipular o presente Tratado debaixo 
da condição de ser ratificado e approvado por Sua Mages
tade Fidelíssima. 

AllT. I. 

Haverá uma Tregua entre Sua Magestacle Fidelíssima e 
Sua Excellencia Bachá Bey de Tunis, por tempo de tres an
nos e quatro mezes mai-s, que devem servir para poderem 
as duas Potencias Contratantes avisar as suas respectivas 
embarcações; porém se a guerra actual entre Sua Mages
tade Jridelissima e a F:rança ti:ver maioi· duração, em tal 
caso a presente Tregua se estenderá até ao fim da sobre
dita guerra, ficando sem1ne permanente a condição do termo 
dos quatro mezes acima mencionados. 

ART. li. 

Nenhuma embarcação Tunisina poderá passar o Estreito 
de Gibraltar para entrar nos mares do Oceano; e entrando 
n' elles será licito a presa-la, e se haverá por boa presa. E se 

(1) D'este Tratado não vimos a parte arabe . 
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alguma embarcação Tunisina se aventurar a sair do Estreito, 
e se apoderar de qualquer embarcação de bandeira inimiga 
da Regencia, sendo uma e outra encontradas por forças Por
~uguezas, serão ambas reputadas de boa 'Presa: se po,rém de
poJs se p(i)dé'I'em pôr em salvo, e ifugir á vigila:ncia das \for
Ças PoJ\tuguezas, não SE'Fão, nem pode:rtão ser taes pr.esas re
clamadas per var~e de Portugal. 

AUT. III. 
Poderão todas as embarcações de Sua lVIagestade Fide

líssima entrar sem embaraço algum nos llortos do domínio 
Tunisino, e receberão todas as provisões de que cárecerem, 
assim de animaes vivos e ·mortos, como de tudo mais, pa
gando as mencionadas provisões pelos preços correntes nos 
mercados; sendo considera(\as, pelo qu~ respeita aos direi
l<i>s, corno o sãe as ·embarcações de Sua J\fages~ade Britannica 
nlil Tratado. \de 17.5d. 

!N'RJ.r. i! V. _ 

Se ·aqgum escravo se for Tefag,iar a bordo de quri1quer 
elllbar.cação de Sua lVIagestade Flide1issima, ficará sendo li
vte, de.vend@~se obser;var sobre este Artigo quanto se acha 
padtuado entre Sua .\\'Iagestade Britannica e à Regencia de Tu
nis, no Tratado de 17 !>1: não poderão combud(i) os vassal
los de Sua Magestade Fidelis._sima prestar ajuda ou auxilio 
algum em terra á fuga e refngio dos escravos. 

AR1l. V. 

Se alguma ·embarcação Portugueza naufr.agar ou en?~
·lhar em algmrl porto, costa ou enseada do domínio Tumsl
no, será a fazenda e a gente respeitada, e deverá sua Excel
lencia o Bey fazer prestar a este fim o preciso .au.xi!lio.: ,a 
paga porém competente aos homens, que n'isso hajam tra-
balbaclo, correrá por ?onta da embarcação. 

ART. VI. 

s·e entre as embarcações de Sua Magestade Fiaelíssirna 
'e .as da Regencia de Tunis acontecer algum insulto ou •ata· 
•flue injusto, deverá aquelle que o hou<ver oecasionad~ ser 
punido pela Potencia de que for vassallo, em conform1dade 
das leis elo paiz. 
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AUT. VII. 

Todas. as causas pertencentes a Sua 1\:Iagestade Fidelis
sima e aos Portuguezes, que forem tratadas pelo Encarre
gado dos Negocios d'esta Nação, não poderão ser ventiladas 
senão perante sua Excelle.ncia o Bey, ~ por e \I e só julgadas. 

ART. VIlJ. 

Andarão todos os corsarios Tunisinos municlos de pas
sl:lporte do Encarregado dos Negocios da Nação Portugueza, 
do qual passaporte ficará uma cópia em poder do mesmo 
Encanegado. 

:A.Wr. u. 
A presente Tregua e todos os Artigos do presente Tra

tado se observarão inviolavelmente desde o dia da sua as
siguatura. Sendo porém do agrado de Sua l\:Iagestade Fide
líssima não approva-los, nem ratifica-los, deverá Sua Excel
lencia o Bey ser d'isso avisado, e ter o termo de um mez, 
que deverá principiar a contar-se do dia em que lhe chegar 
o ·dito av;iso., para tomar as devidas precauções. 

Em observancia de' quanto acima fica ajustado, será o 
presente Tratado assignado e sellado por ambas as partes~ 
telll.ril.o d' elle cada uma a sua cópia, de que se sirva para 
manter a mesma Tregua. 

Feito no Bardo de Tunis, a Cidade a bem guardada, a 
habitação da fidelidade, a 26 da Lua Mabarzem do anno da 
Hegira 12U., e 29 de J,unho de 1799. 

(L. S.) Rodrigo Pinto Guedes. (L. S.) A assignatura do Bey. 
\ 
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TRATADO DE ALLIANÇA DEFENSIVA ENTRE O PlUNCIPE DEGEN 

lO 
ASSIGNADO EJU S. PETEUSUURGO A - DE SETEMUllO 

7 

El\1 31 DE DEZElllBRO DO DITO ANNO, 

(Do original quo se guarda no Archivo da Secretaria d'Eslado 
dos Negocios Estrangeiros). 

Au Nom de la Trcs-Sainte et Indiv·isible Trínité. 

Sa Majesté Tres-Fidelc et Sa Majesté l'Empereur de 
Toutcs lcs Russics, voulant resserrer les licns cl'amitié ct de 
honne intelligence qui suhsistent cléjà entre Ellcs, ont jugé 
que rien ne contribucrait plus cnicacemeot à ce but saln
tairc, que la conclusion cl'un Traité d'Alliance défensive. 

En conséquencc de quoi Leurs elites 1\fajestés ont choisi 
ct nommé pour Lcurs Plénipolentiaircs, savoir : Sa Majcsté 
Três-l~iclcle, lc Sieur François Joseph cl'Horta Machado, de 
Son Conseil, Son Ministre Plénipolcntiaire auprcs de Sa Ma
jesté l'Empereur de Tontes les Russics, et Commandeur de 
l'Orclre du Cbrist; ct Sa Majcslé l']~mpcreur de Toilles les 
Russies, le Sieur Comte de Kotschoubev, Sou Vice-Cban
celier, Conseiller privé aclucl, Chambclla"n actucl, Chm;alier 
de I'Ordre de 8.1 Alexandre Newsky, Commaodeur de celui 
de S.t Jean de Jérusalem, ct Grancl-Croix de l'Ordre de S.t 
Wladimir de la secondc classe; et lc Sieur Comtc de Ros
topsin, Son Conscillcr privé actuel, Memhre du College eles 
AITaires Étrangeres, Dircclcur général eles Postes, Chevalier 
des Ordres de S.t André, de S.t Alexandre Newsky, de S.to 
Anne de la premiere classe, Grand-Chancelier et Granel~ 
Croix de celui ele S.t Jean ele Jérusalem; lesquels, aprês 



TE O SENHOR '.bmi .JOÃO, E PAULO I, li\:IPJlllADOR DA RUSSIA, 

DE 1799, E ·RATIFICADO POU PARTE DE PORTC'GAL 

E PELA DA RUSSll\ Eli'I 6 DE ADRa DE 1800. 

(Traducção parLicular .) 

Em Nome da Santíssima e Indivisível T1·indade. 

Sua Magestade Fidelíssima e Sua Magestade o Impe
rador de Todas as Russias, querendo estreitar os laços de 
amizade e •boa intelligencia que entre Si já subsistem, jul
garam que nada oon~ribuiria mais efficazmente para este 
fim saudavel como a conclusão de um Tratado de alliança 
defensiva. · 

]~m conscquencia do que Suas ditas Magestades esco
lheram e nomearam para Seus Plenipotenciarios; a saber: 
Sua Magestade Fidelíssima, o Sr. Francisco José de Horta 
:Machado, do Seu Conselho, Seu Ministro Plenipotenciario 
junto de Sua Magestade o Imperador de Todas as Russias, 
e Commendador da Ordem de Christo; e Sua Ma gesta de 
o Imperador de Todas as Russias, o Sr. Conde de l{ots
choubey, Seu Vice-Chanceller, Conselheiro privado actual, 
Camarista actual, Cavalleiro da Ordem de S.to Alexandre 
Newsky, Commendador da de S. João de Jerusalem, e Grau
Cruz da Ordem de S. Wladimir da segunda classe; e o Sr. 
Conde de Rostopsin, Seu Conselheiro privado actual, Mem
bro do Collegio dos Negocios Estrangeiros, Director Geral 
das Postas, Cavalleiro das Ordens de S·.to André, de 8.10 

Alexandre Newsky, de S.ta Anna da primeira classe, Gran
Chonc.eller e Gran-Cruz da de S .. Jofio de J erusalem; os 

TO!Il. IV. ' 8 
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s'être communiqué leurs pleins pouvoirs tromés cn bonne 
et due forme, sont conYcnus eles Articles suivnns: 

ART. I. 

11 y aura une amitié sincere ct constante entre Sa :Mn
jesté la Reine de Portugal ct Sn Majesté l':Empereur de 
Toutcs lcs Hussies, Lcurs Héritiers ct Succcsscurs, ct en 
conséquence de cellc union intime les Hnutes Pnrtics Con
tratantes n'nuront rien plus fortement à cmur que d'avan
ccr par tous lcs moycns possiblcs Lcurs intérêls mutuels; 
de détourncr .J'un de l'autrc tout cc qui pourrait Lui causer 
quelquc tort, dommage ou pr'•judice; et de se maintcnir.réci
proquerncnt dan la lrnnquillc possession de Lcurs Etats, 
~roits, commcrce ct prérogntives quelconques, en se ga.ran
tJssant pour cet cffct réciproquemcnt tous Leurs PaJS, Etats 
ct Possessions tels qu'EIIcs les possedcot actuellcmcnt, ainsi 
que ccux qu'Ellcs pourraicnt accruérir par des Traités. 

,, 1rr. u. 
Si malgré les c[orts qu' Ellcs cmploycront d' un commun 

ncconl pour atleindre c.e but, il nrrivnit ccpcndant que !'une 
d'entrc Ellc fut nttaquée par terrc ou par roer, l'aulrc Lui 
prêt.era d'ahord, ct des que la réquisition Lui cn aura été 
faitc, les sccours stipulés par Jcs Articlcs subséquens de ce 
Traité. 

ART. IIL 

Sa Majcsté Trcs-Fidelc cl Sa Majcsté Impérinlc de Toutes 
lcs Uussies déclarcnt loutcfois, qu'en coutractnnt la pré
sente alliance Ellcs n' cnlenclen t oullemcot olfcnscr par là, 
ni faire du tort à qui que cc soit; mais que Lcur sculc et 
uniquc inlcntion e t de pounoir par ces cngagcmcns à Leur 
avantage et stlrclé réci proq uc, a in si qu' nu rétnblisscmenl de 
la paix et uu maintien de la Lrunquillité généralc de l'Eu
ropc. 

ART. IV. 
Puisque les deu, Hautcs Parlies Contractanles profcssent 

1e même \'<I!u de se rcndrc Lcurs secours mutuels aussi uvan
tagcux que .possiblc, on cst coovenu que si Sa Majcslé Três
Fi dele étail attuquée ou troubléc par quclclu'uutrc Puissancc 
ct en quelque mauicrc que ce soit daus la posscssion de Ses 



IlEGENCIA DO PRINCIPE IlEGENTE O SENHOR D. JOÃO. 115 

quaes, depois de se haverem communicado os seus plenos
poderes achados em boa e devida fótma, convi'eram nos 'Ar
tigos seguintes: 

ART. I. 

Haverá uma amizade sincera e constante entre Sua "Ma
gestade a Rainha de Portugal e Sua l\1agestade o Imperador 
de Todas ns Russias, Seus Herdeiros e Successores, e em 
consequencia d' esta intima união ns Altas Partes Contra
tantes nada terão tão fortemente a peito como de promo
verem por todos os meios possíveis Seus mutuos interesses, 
de desviarem ul11 do outro tudo o que podér causar-Lhe 
algum damno ou prejuízo, e ue se manterem reciprocamente 
na posse tranquilla de Seus Estados, direitos, commercio e 
prerogativas quaesquer, garantindo-se para este effeito re
ciprocamente todos os seus Paizes, Estados e Possessões, , 
quaes os possuem actualmente, bem como os que podérem 
adquirir }JOr Tratados. 

ART. li. 

Se apesar dos esforços que de um commum accordo 
empregarem para conseguir aquelle fim, succedesse que um 
d'Elles fosse atacado por terra ou por mar, prcstar-1he-ha 
logo o outro, e desde que para isso Lbc for feita a requi
sição, os soccorros estipulados pelos Artigos subsequentes 
cl' este Tratado. 

AllT. ,111. , 

Sua l'l'lagestade Fidelíssima e Sua Magestade Imperial 
de Todas as Hussias declaram cor11tudo que, ao contratarem 
a presente alliança, não entendem de maneira alguma com 
isso offender nem fazer dum no a quem quer que seja; mas 
que a Sua unica intenção é só de prover por estes empenhos 
á Sua conveniencia e segurança reciproca, bem como ao res
tabelecimento da paz e conservação da tranquillidade geral 
da Europa. 

AllT. IV. 

Como as duas Altas Partes Contratantes têem igual de
sejo em se prestarem os seus mutuos soccorros tão vantajo
samente quanto possivel, conveiu-se que se Sua Magestade 
Fidelíssima for atacada ou perturbada por qualquer outra 
Potencia, e de qualquer modo que seja, na posse de Seus 
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États et Provinces, de sorte qa'Elle jugeât nécessaire de re
quérir I' assistance de Son Allié, Sa J\llajesté Impériale de 
Toutes les Russies Lui enverra d'ahord six mille hommes 
d'infanterie. Si de l'autre côté Sa Majesté Impériale de Tou
tes les Russies se trouvait attaquée ou troublée par quel
qu' autre Puissanc~ , et en quelque sorte' que ce soit, dans la 
possession de Ses Etats et Provinces, ele sorte qu'Elle j1:1geât 
nécessaire de requérir l'assistance ele Son Alliée, Sa Majesté 
Tres-Fielele Lu i enverra d' abord une escadre de six hâti
mens ele guerre, savoir; cinq vaisseaux de soixante-quatre 
à soixante-quatorze canons et une frégate de trente-d~ux à 
quarante canons. Cette escaclre sera elú.ment équipée et ar
mée en guerre, ayant à bord !e nornbre d',Officiers, de ma
telots, soldats et canonniers fixés par les réglemens de Sa 
Majesté Tres-Fidele; lesquels secours seront respectivement 
envoyés aux endroits qui seront désignés par la partie re
quérante, et demeureront à la libre disposition de Celle-ci 
pendant tout le temps que les hostilités dureront. 

ART. V. 

Mais si la nature de 1' attaque était teU e que la parti e 
attaquée ne trouvât pas de son intérêt de demander lesse
cours effectifs, tels qu'ils ont été stipulés dans I' Article pré
cédent, alors les deux Hautes Parties Contratantes ont ré
s~lu de convertir le dit secours dans un suhside en argent; 
c' est à dire: Si Sa Majesté Tres-Fidele venait à être atta
quée et préférait eles secours en argent, Sa Majesté Impé
riale de Toutes les Russies, aprês la réquisition préalablement 
faite, Lui payera la sotnme de cleux-cents cinquante mi!le 
roubles par an, pendant tout le temps des hostilités, pour 
L'aider à supporter les frais de la guerre; et si Sa Majesté 
Irnpériale de Toutes les Russies venait à êtrG attaquée et 
préférait eles secours en argent, Sa Majesté Três-Fidele Lui 
fournira la même somme par an, aussi long-temps que les 
hosti'li lés dureront. 

. ART. VI. 

· Si la partie requ~se, aprês avoir p~êté le secours stipulé 
par le IV Article de ce Traité, était attaquée elle-même, 
de sorte qu' elle fut mise par I à dans la nécessité de rap
peler ses troupes pour sa propre sureté,, il lui sera libre 
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Estados e Províncias, de sorle que julgasse necessario re
querer a assistencia de Seu Al liado, Sua l\'Iagestacle Imperial 
de Todas as Russias Lhe enviará logo seis mil homens de 
infantaria. Se por outro lado Sua Magestade Imperial de 
Todas as Rp.ssias se achasse atacada ou perturbada por qual
quer outra Potencia, e de qualquer modo que seja, na posse 
de Seus Estados e Provincias, de sorte que julgasse neces
sario requerer a assistencia da Sua Alliada, Sua ~Iagestade 
Fidelissima Lhe enviará. logo uma esquadra de seis vasos 
de guerra, a saber : cinco naus de sessenta e quatro a se
tenta e quatro peças, e uma fragata de trinta e duas a qua
renta peças. Esta esquadra será devidamente provida e ar
mada em guerra, tendo a bordo o numero de Officiaes, ma
rinheiros, soldados c artilheiros fixados pelos regulamentos 
de Sua Magestade Fidelíssima; os quaes soccorros serão res
pectivamente enviados aos Jogares que forem designados pela 
parte requerente, e ficarão á livre dispo9ição d' esta por todo 
o tempo que durarem as hostilidades. 

ART. y. 
Mas se a natureza do ataque for tal que a parte atacada 

não julgue elo seu interesse pedir os SC!lccorros elfectivos, 
taes como se acham estipulados no Artigo precedente, então 
as duas Allas Partes Contratantes resolveram converter o 
dito soccorro em um subsidio pecuniario; isto é: Se Sua 
Magestade Fidelissima vier a ser atacada e preferir soccor
ros em dinheiro, Sua Magestade Imperial de Todas as Rus
sias, depois de previamente feita a requisição, Lhe pagará 
a somma de duzentos e cincoenta mi l rublos por anno, du
rante todo o tempo das hostilidades, para A ajudar a sup
portar as despezas da guerra; e se Sua Magestade Imperial 
de Todas as Russias vier à ser atacada e preferir soccorros 

·em clinheiro, Sua Magestade Fideliss ima Lhe fornecerá a 
mesma somma annualmente, por tanto tempo quahto du
rarem as hostilidades. 

ART. VI. 
Se a parte requerido, depois de haver prestado o soe

corro estipulado pelo Artigo IV cl'este Tratado, fosse ella 
mesma atacada, de sorte que se visse assim obrigada a cha
.mnr as suas tropas para a sua propria defeza, ser-lhe-ha 
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de lc faire, aprcs en avoir avcrli deux mois auparavant Ia 
partio rcquérunlc. Pareillement si la partic rcquisc était 
ellc-même en gucrrr~ dans lc lcrnps de la réquisition, de 
sorte qu'elle fut obligée de relenir auprcs d'ellc pour sa 
propre s\.treté et défense lcs forces qu' cllc deva i t fournir à 
son allié en vertu de ce Traité, en cc cas la parlie requise 
sera dispcnséc de fournir les dits sccours pendant tout le 
temps que cettc néccssité durera. 

ART. Vll. 

Les troupcs auxiliaires de la Russie seront pourvues d' ar
tillerie de campagne, de munitious de guerre et de tout ce 
dont clles ont besoin ~ proportion de leur nombre. Ellcs se
ront payécs et recrutécs annucllement par la Cour requise. 
Quant aux rations et nux portions ordinaires en vivres et 
cn fourrages, ainsi qu'aux quartiers, ils lcur scront don
nés par la Cour requéranlc, et tout cela sur le picel qu'elle 
entretient ou entreticndru scs propres troupes cn campa
gne et dans les quarticrs. 

ART. VIII. 

En cas que les elites troupes auxiliaires Russos dusscnt 
se rendre au secours ele Sa Majeslé Tres-Fidele, In Cour de 
Lisbonne prcndra sur ellc ele procurcr les Mtimcns ele tran
sport, ou hien de fournir lcs frais de cc transport, ce qui 
doit s' entendre aussi eles recrucs que Sa l\Injesté Impérinle 
sera obligée d'cnvoyer à ces troupes, aussi hien que dure
tour de celles-ci cn Russie, lorsqu' clles seronl ou renvoyées 
par Su Mujesté Tres-Fidcle, ou rap,pellécs pu! Sa Mnjesté 
Impériale de Toutes les Russies pour Sa propre défense, se
lon l'Articlc vr ele cc Traité. Il e~L stipulé de plus, que clans 
le cus ou de rappel ou de renvoi eles dites troupcs, lcs dcux 
Hnules Purties Contractantcs s'entcnclront avec Leur nmi et 
allié le lloi ele la Grande Bretagnc, afin que les troupes 
aient aussi de sn part tlll convoi suffisan t de vnisseaux de 
gucrre pour leur s\.trcté. 

ART. IX. 
L'Officier Commamlanl, soit ele I'escaclrc que Sa l\iajcsté 

Tres-Fidcle doit fournir à la Russic, soit dcs troupcs at1xi-
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livre de o fazer dando d'isso aviso dois mezes antes á parte 
requerente. Do mesmo modo se a parte requerida se achasse 
ella mesma em guerra ao tempo da requisição, de sorte que 
fosse obrigada a reler junto de si, para a sua propria segu
rança e defcza, us forças que ella devesse fornecer á sua 
ulliada em virtude d' este Tratado, n' este caso a parte re
querida será dispensada de fornecer os ditos soccorros du
rante todo o tempo que durar aquella necessidade. 

ART. VII. 

As tropas auxiliares da Uussia serão providas de arti
lheria de campanha, munições de guerra e de tudo o que 
ellas precisarem na proporção do seu numero. Serão pagas 
e recrutadas annualmente pela Côrte requerida. Quanto ás 
rações e porções ordinarias de viveres e forragens, bem como 
a quarteis, ser-lhes-hão os mesmos dados pela Côrte reque
rida, e isso sobre o pé em que esta sustenta ou sustentar as 
suas proprias tropas em campanha e nos quarteis. 

ART. VIII. 

No caso que as ditas tropas auxiliares Russas devessem 
ir em auxilio de Sua 1\lagestade Fidelíssima, a Côrte de 
Lisboa tomará sobre si o procurar embarcações de transpor
te, ou então prover aos gastos d' este transporte, o que tam
bem se deve entender com as recrutas que Sua :Mágestade 
Imperial será obrigado a mandar áquellas tropas, como igual
mente com a volta d' estas para a Russia, logo que forem ou 
despedidas por Sua l\'Iagestade Fidelíssima ou chamadas por 
Sua :Magestade Imperial de Todas as Russias para a sua pro
pria clefeza, segundo o Artigo v r d' este Tratado. Estipula
se mais, que no caso ou de cl1amamento ou de despedida 
das ditas tropas, as duas Altas Partes Contratantes se en
tenderão com Seu amigo e alliado El-Rei da Gran-BretàQha, 
a fim de que as tropas tenham lambem da sua parte um 
comboi sutliciente de navios de guerra para a sua segurança. 

ART. IX. 

O Official Commandante, quer da esquadra que Sua Ma
gestade Fidelíssima deve fornecer á Russia, quer das tropas 
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líaires de Sa Majesté Impériale de 'foutes les Ru~sies, gar
dera le commandement qui !ui a été confié; mais le_com
mandement général appartiendra à celui que la partte re
quérante aura nommé pour cela; sous la restrictio~ pomtant 
q:u'on n'entreprendra rien d'important qui ne sott nupara
vant réglé et d.éterminé dans un Conseil de guerr~;J, en pr~
sence du Général et des Officiers Çommanclans de la partte 
requise. 

ART. X . 

Et ponr prévenir toute contestation snr le .rang, la par
tie requérante fera conna1tre à tem}lS le Chef auqu~l elle· 
donnera le commandement général soit de la Uotte soll de? 
troupes de terre, afin que la partie requise rmisse régler 
en conséquence le rang de celui qui aura à commancler les 
hâtimens de guerre ou les troupes auxiliaires. 

ART. XI. 
· De plus, ces forces auxiliaires auront leurs propres au

môniers et l' exercice entierement libre de leur religion ;_ ~t 
ne seront jugés dans tout ce qui a rapport nu service mJh
taire, que selon les loix et les articles de guerre ,de leurs 
propres Souverains. Il sera permis de même au Général, 
ainsi qu' au reste des forces auxiliaires, d' e'ntretenir une cor
respondance libre avec leur patrie, seit par lettres soit par 
des expres. · 

ART. XII. 

Les forces auxilia ires de part et d' autre devront demeu ... 
rer ensemble autant que possible, et pour évi ter qu' elles ne 
soient assujetties à plus de fatigues <[Ue les nutres, et afio 
q;u'il 'Y ai~ dans toutes ~es expédit ions et opérations une éga"' 
hté }Ja11fa1te, le Général en Chef sera te nu d' ollserver dans 
toutes les occasions une juste proportion selon la force de 
t(;mte la flot e ou armée. · 

ART. XIII. 
L' escadre que Sa 1\'Iajesté Tres-Fidele doit f ouro ir en 

vertu ele cette alli ance, sera reçue dans tous les ports de Sa 
Majest~ Impériale de Teutes les Russies, ou elle éprouvera 
le traitement le plus amical, et sera pourvue de toufl ce Mnt 
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' auxiliare de Sua 1\lagcstadc Imperial de Todas as H.us-

sias, conservará o commando que lhe for confiado; mas 
o commando geral pertencerá úquellc que a parte reque
rente l10mer para isso nomeado; com a restricção porém 
de não emprehencler cou a alguma importante, que não 
seja prim iramente regulada e determinada em um Con elho 
de guerra, na presença do General c dos Officiaes Com
mandantes ela parte requerida. 

ART. X . 

E para prevenir toda a conte tação sobre o-raduação, a 
parte requerente fará conhecer a tempo o Chefe a quem dará 
o commando geral, quer da esquadra, quer da tropas de 
terra, a fim de que a parte requerida possa em consequen
cia regular a graduação d' aquclle que Li ver de commandar 
as embarcaçõe de guerra ou a tropas mn:.iliares. 

ART. XI. 

Alem cl'isso, as forças auxiliares terão os seus proprios 
capcllães c o excrcicio inteiramente livre da sua religião, e 
só erão julgados, em tudo que dis er re peito ao serviço 
militar, undo a leis os artio-os de guena de seu pro
prios Sob rano . Tambem serâ pcrmittido ao General e bem 
a sim ao r lo da força auxilinr s ter uma livre corre pon
dcncia com a sua patria, seja por cartas, seja por expressos. 

ART. XII . 

As forças auxiliare ele uma c outra parte deYerão per
manecer juntas o mais possiYel, c para C\itar que não sejam 
sujeitas a maiores fadigas que as outras, c a fim de que 
haja em toclas as expedições e operações uma perfeita igual
dade, o General em Chefe será obrigado a observar em 
todas as occa iõe uma ju la proporção, egundo a força de 
toda a e quadra ou exercito. 

ART. XIII . 

A esquadra qllC Sua 1\'ragcsl:ade Ficlclissima deve for
necer, em virtude d' esta alliança, será recebida em todos 
os porto ele Sua 1\Iagestade Imperial de Todas as Rus ias, 
terá n'clles o mais amiaayel tratamento, c erá proYida de 
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clle pourra avoir hesoin, cn payant tout au même prix que 
lcs vaissea~ de Sa l\lajesté Impériale de Toutes les Russies; 
et il scra permis à la dite c cadre de retourner chaquc an
née duns les ports de Portugal, aussitôt que la saison nc per
mettm plus de tenir la mer; mais il est formellement ct dês 
à présent stipulé, que cette escadre reviendra chaque année 
à sa destination vers le commencement du mois de Mui, 
pour ne la quitter de rechef qu'nu mois d'Octohre, et cela 
nu tnnt de f ois que !e cas du Trai lé 1' exigcra. L' escadrc au
xilia ire de Portugal sera loujours employéc conjointcment 
avec les escadres de Sa .Majesté Impériale de Toules les Rus
sies ou avec celles de Lcur nmi et nllié le Roi de la Grande 
Bretague. 

ART . • ·1v. 
La partie requérante en demandant le secours stipulé 

par ce Trnilé, indiquern en même tcmps à la partie requise 
le licu ou ellc désirera qu'il se rende d'ahord, et il sera 
lihre à la dite partio r quérunte de se servir du sccours 
mentionné pendant tout Je temps qu'il lui seru continué, de 
la maniere et aux cndroils qu'elle ju"era les plus convena
blcs pour son service contrc 1' agrcsseur. 

ART • • V. 

Le cus de cc Truilé d'Alliance nc sera point applicahle 
aux guerres qui pourront survcnir entre Sa Majeslé Impé
riale de Toutes lcs Russies ct lcs Puissances et peuples d'Asie, 
pour lesquels Sa Mnjeslé 'fres-Fidcle sera dispcnsée de pré
ter les sccours stipulé par )c préscnt Trnité, cxccpté le cas 
d'une attaque faite par une Puissancc curopéennc quelcon
que conlre lcs droits et pos cssions de Sa Majcsté Impé
riale; commc ainsi de l'autrc côté, a Majcslé Impériale de 
Toutes ~es Russics nc sera point tenuc de fournir les se
co~rs l1pulés par cc mCmc Trailé dans quelquc cus que ce 
s01t, e.·cepté cclui d'unc attaquc faitc par une Pui sancc cu
ropéeunc quclconque conlre lcs droits et possessions de Sa 
l\Iajesté Trcs-Fidelc. 

ART·, ' VI. 

11 a été érralement conrenu qu'cn égard à la grande dis
tance dcs lieux, les six mille hommcs d'infanteric que Sa 
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quanto possa necessitar, pagando tudo pelo mesmo preço 
que os navios de Sua l\'lagestade Imp.erial de Todas as Rus
sias; e será permittido á mesma esquadra voltar cada anno 
para os portos de Portugal, logo que a estação não permitta 
conservar-se mais tempo no mar; mas fica formalmente e 
desde agora estipulado que esta esquadra voltará cada anno 
pata o seu destino, em princípios do mez de l\'laio, para só 
d'ali se retirar no mez de Outubro, e isto tantas vezes quanto 
o exigir o caso do Trn,tado. A esquadra auxiliar de Portu
gal será sempue empregada conjuntamente com as esquadras 
de Sua Magestade Imperial de Todas as Russias ou com as 
de Seu amigo e alliado El-Rei da Grau-Bretanha. 

ART. XIV. 

A parte requerente, quando pedir o soccorro estipulado 
por este Tratado, indicará ao· mesmo tempo á parte reque
rida o Jogar para onde desejar que seja logo enviado, e será 
livre á dita parte requerente o servir-se do soccoiTO men
cionado durante todo o tempo que lhe for continuado~ do 
modo e nos Jogares que ella julgar mais convenientes para 
o seu serviço contra o aggressor. 

AUT. XV. 

O caso d' este Tratado de Alliança não será applicavel 
ás guerras que podérem sobrevir entre Sua . Magestade Im
perial de Todas as Russias e as Potencias e povos da Asia, 
para as quaes Sua 1\'Iagestade Fidelíssima será dispensada 
de prestar os soccorros estipulados pelo. presente Tratado, 
excepto o caso de um ataque feito por uma Potencia euro
peu qualquer, contra os direitos e possessões de Sua Mages
tade Imperial d~ Todas as Russias; como igualmente por 
outro lado,, ~ua Magestade Imperial de Todas as Russias 
não será obngada a fornecer os soccorros estipulados por 
este mesmo Tratado em qualquer caso que seja, excepto o 
de um ataque feito por uma Potencia europea qualquer, 
contra os direitos e possessões de Sua Magestade Fidelis-
s1ma. 

ART. XVI. 

Conveiu-se igualmente que, attenta a grande distancia 
dos Jogares, os seis mil homens de ~nfanteria que Sua Ma-
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Majesté Impériale de Toutes les Russies aura à foumir, en 
vertu de cette alliance, pour la défense de Sa 1\iajesté Três
Fidêle, ne seront pus envoJéS hors de l'Europe. 

ART. x·vn. 
Si les secours, stipulés dans I' Article IV de ce Traité, ne 

suffisaient pas, alors les Parties Contractantes se réservent de 
conveni·r encore entre elles des secours ultérieurs qu' ell'es 
devnmt se don·ner. 

ART. XVIH. 

~a partie requérante ne fera ni paix ni trêve .avec-l'en
nemJ commun sans }' comprenclre.la parti.e recruise, afin que 
celle-ci ne puisse souffrir aucun dommage en haine des se
cours qu' elle aura prêtés à son allié~ 

ART. XIX. 

La présente Alliance défemsive ne dérogera en Fien aux 
Traités et Alliances que les Hautes Parties CoritFactantes 
pourront avoir avec d'autres Puissances, en tant que les 
dits Traités ne seront point contraíres à celui-ci, ni à l'a
mitié et à la bonne inte1ligence qu' elles seront réso1ues de 
conserver entre elles. 

ART. XX. 

Si quelqu'autre Puissance voulait accéder à la présente 
Alliance, Leur dit~s l\'Iajestés sont convenues de se concer
ter entre elles sur. I' admission de cette Puissance. 

ART. XXI. 

Les circonstances pouva11t amener la nécessité de faire 
quelques changemens dans les stipulatioos clu présent Traité, 
les Haubes Parties Contractantes .ont trouvé bon cl' en fi:x;er 
le terme de huit ans, à compter du jour de l'échange des 
ratifications; mais avant I' expjration de la hnitiême année 
il sera renouvellé .selon les oirconstances. 

AR1f. XXII. 

Le présent Traité d'Alliance défensive sera ratifié, et les 
ratifications échnngées à St Petersbourg duns I' espace de 
cinc1 mois, à compter du jour de la date de sa signature, ou 
plutôt si faire se peut. 
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gestade Imperial de Todas as Russias terá de fornecer, em 
virtude d' esta alliança, para a defeza de Sua Magestade Fi
deliss1ma, não serão enviados fóra da Europa .. 

ART. XVII. 

Se os soccorros, estipulados no Artigo IV d' este Trata
do, não bastassem, então as Partes Contratantes se reser
vam o ajustarem entre si os soccorros ulteriores· que se de
verão dar. 

AUT. XVIII. 

A parte requerente não fará nem paz nem tregoa com 
o initnigo commum sem n' ella comprehender a parte reque
rida, a fim de que 'ªsta não ~offra damno algum em odio 
dos soccorros que tiver prestado á sua alliada. 

ART. XIX. 

A presente Alliança defensiva em nada derogará osTra
tados e Allianças que as Altas Pãrtes Contratantes possam 
ter com outras Potencias, emquanto os ditos Tratados não 
sejam contrarios a este, nem á amizade e boa intelligencia 
que estão resolvidas a conservar entre si. 

Alrf. XX. 

Se alguma outra Potencia quizer acceder á presente Al
liança, convem Suas ditas Magestades em concordarem en
tre si sobre a admissão d'essa Potencia. 

ART. XXI. 

Podendo as circumslancias tornar necessario fazer algu
mas mudanças nas estipulações do presente Tratado, as Al
tas Partes Contratantes assentaram em fixar o praso d' este 
por oito annos, a contar do dia da troca das ratificações; 
porém antes da expiração do oitavo anuo será o mesmo re
novado segundo as circumstancias. 

ART. XXII. 

O presente Tratado de Alliança defensiva será ratificado, 
e as ratificações trocadas em S. Petersburgo dentro do es
paço de cinco mezes, a contar do dia da data da assigna
tura, ou antes se podér ser. 
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En foi de quoi, les susdits 1\<linistres Plénipotentiaires 
des deux côtés ont signé le présent Traité, et y ont apposé 

le cachet de leurs armes. Fait à St Petersbourg, le 1

7

3 Se

ptembre 1799. 

(L. S.) François Josepb d'Horta 
Machado. 

(L. S.) Le Com te de Kots:. 
choubey. 

(L. S.) LeC~mte deRosto
psm. 
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Em fé do que, os sobreditos Ministros Plenipotenciarios 
de ambas as partes assignaram o presente Tratado, e lhe 
pozeram o sêllo de suas .armas. 

Feito em S. Petersburgo, a .!..!!. de Setembro de 1799. 
7 I 

(L. S.) Francisco José de Horta (L. S.) Conde de Kotscl10ubey. 
Machado. · (L. S.) Conde de Rostopsin. 
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TRATADO DE PAZ E AilllSA,DE ENTJlE O PRINCIPE REG-ENTE O 

SENflOR DO)f JOÃO E DOi'I CAJU~OS IV UEI DE HESPANIIA, 

ASSIG-NADO E~J DADAJOZ A 6 DE JUNHO DE 1001, E UA1'IFI

CADO POR PARTE DE PORTUG-AL E~I 14, E PELA DE IIESPANHA 

Ei'I 11 DO DITO i'IEZ E ANNO. (1) 

(DO ORIGINAI. QUE SI:: GUAIIDA NO AII~IJIVO DA SHf.IIETAIIIA D'F.STADO 
DOS ~~GOC!Oq ESTIIANGEIIIOS.) 

Áicançado o fim que Sua 'Magcstadc Catholica se pro-
1801 paz c consiclerava necessario para o bem geral da Europa, 

JuGho quando declarou a guerra a Portugal, e com])inadas mu
tuamente as Potencias belligerantes com Sua dita Magestacle, 
determinaram estabelecer e renovar os Yinculos de amizade 
e boa corrcspondcncia por meio de um Tratado de Paz; e 
haYendo-se concordado entre si os Plcnipotcnciarios elas tres 
Potencias helligerantcs, eonvieram em formar dois Tratados, 
sem que na parte essencial seja mais do que um, pois que 
a garantia é reciproca, c não haverá Yalidade em algum dos 
dois, quando venl1a a yerificar-se a infracção em qtwlqucr 
dos Artigos que n'elles se expressam. Para effeito pois de 
conseguir tão importante objecto, Sua Alteza Real o Prín
cipe Ucgentc de Portugal e dos Algarves, e Sua 'Magestade 
Catholica El-Rei de Hespanba deram e concederam os seus 
plenos poderes para entrar em negociação; convem a saber: 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e elos Al
garves, ao Excellentissimo Senhor Luiz Pinto de Sousa Cou
tinho, do Seu Conselho d'Estado, Grau-Cruz da Ordem de 
Aviz, Cavalleiro da Insigne Ordem do Tosão de Oiro, Com
rnendador e Alcaide Mór da Villa do Canno, Senhor de Fer
reiros e Tendues, 'Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios do Reino, e Tenente General dos Seus Exercitas; c Sua 

(1) Declarado nullo pelo Mani(esto do Príncipe Regente, dado no Rio 
de Janeiro no 1.0 de Mnio de J 808. 
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Magcstade Catholica El-Rei de IIespanha, ao Excellentissimo 
Senhor Dom Manuel ele Godoy Alvares de Faria Rios San
ches e Zarzoza, Príncipe da Paz, Duque de Alcudia, Senhor 
de Souto de Roma, e do E tudo de AI balá, e Conde de Evora 
Monte, Grande de Hespanha da primeira classe, Regedor 
Perpetuo da Villa de Madrid, c das Cidades de Sant-Iago, 
Cadiz, Malaga e Ecija, e vinte c quatro da de Sevilha, Ca
valleiro da Insigne Ordem do Tosão de Oiro, Grau-Cruz da 
Real c Distinguida Hespanhola de Carlos Ill, Commendador 
de Valcnça de V cntoso, Ribeira c Acencbal na de Sant-Iago, 
Cavallciro e Grau-Cruz da Heal Ordem de Cbristo, e da Re
ligião ele S. João, Conselheiro d'E tado, Gentil-Homem da 
Camara com exercício, Generali simo e Capitão General dos 
Seus E -ercilos, e Coronel General das Tropas Suissas, etc.: 
os quaes, depois de haver-se communicado os seus plenos 
poderes, e ele havc-los julgado expedidos em boa c devida 
fórma, concluíram e firmaram os Artigos seguintes, regula
dos pelas ordens e instrucções dos seus Soberano . 

ART. I . 

Haverá paz, amizade c hoa correspondencia entre Sua 
Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e dos Algarves, 
c Sua l\[agestade Catholica El-Rei de Hespanha, assim por 
mar como por terra, em toda a extensão dos Seus Reinos e 
Domínios; e todas as presas que se fizerem no mar, depois 
da ratificação do presente Tratado, serão restituídas de boa 
fé, com todas as mercadorias c cffeitos, ou o seu Yalor res
pectivo. 

AllT. li . 

Sua Alle~a Real fechará o Jlortos de lodos os Seus Do
mínios aos navios em geral da Grau-Bretanha. 

A.UT. lU. 

Sua Magestade Catholica restituirá a Sua Alteza Real 
as Praças e Povoações ele Jerumenha, Arronches, Portale
gre, Ca tello de Vide, Barbacena, Campo-lUaior e Ouguella, 
com todos os seus territorios até agora conquistados pelas 
suas armas, ou que se po~sam vir a conqui~tar; e toda a 
artilheria, espingardas e quaesquer outras mumções de guer
ra. que se achassem nas sobreditas Praças, Cidades, Villas e 

TOII. IV. 9 
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Lagares, serão igualmente restituídas, segundo o estado em 
que esta~am no tempo em que foram renCLidas; e Sua dita 
Magestade conservará em qualidade de conquista para a unir 
perpetuamente aos seus domínios e vassallos, a Praça de 01i
vença, seu territotio e poyos desde o Guadiana; de sorte 
que este rio seja o limite dos respectiYes Reinos, n' aquel~a 
parte que unicamente toca ao sobredito terri'torio de Oh
vença. 

ART. iV·. 

Sua A1teza Real o Príncipe Regente de Pertugal e d@s 
Algarves não consentirá que haja nas fronteiras dos seus 

, Reinos depositas de effeitos pn<)hibid0s e de contrabando, 
que possam prejudicar ao commercio ·e interesses ela Covôa 
de Hespanha, mais do que aquelles que pertencereil1 exclu
sivamente ás Rendas Reaes ela C0rôa Portugueza, e que f0-
rem necessarios pa·ra o consummo do territorâ,o respecti~e, 
onde se acharem depositados; e. se n' este ou '<mtro Artigo 
houver infracção, se dará por nullo o Tratado que agora se 
estabelece entre as tres Potencias, comprehendicla a mutua 
garantia, segundo se expressa nos Artigos elo present-e. 

ART. V. 

Sua Alte:l!a Real satisfará sem di[açãe e 1.1eintegrará aos 
vassaHos de Sua Magestade Catholica todos 0s .&amnos e 
prejuízos, que justamente 1.1eclamarem, e que 'tenham sidG 
causados p-elas embarcações da Gran.:.Bretanha, ou dos suh
CLitos da Corôa de Portugal, dumnte a g!il.erra oúl'm ,aquella 
ou esta Potencia : e do mesmo modo se darão as justas .sa
tisfações por parte ele Sua Magestade ·Catholica a Sua Al
teza Real, .sGbre todas as presas fei.tas illegalmente pelos 
Hespanboes antes da guerra actual, com ,infmcçâ.@ d0 ter
ritorio ou debaixo elo tiro de canhão elas fortalezas dos do
mínios Portuguezes. 

ART. VI. 
Sem que passe o termo de tF.es mezes, depois da rati

ficaç~o do presente Tratado, rei.ntegr;ará .Sua Alteza R:eal ao 
Erano de Sua 1\'Iagestade Catblica •as gastos que .as suas 
tropas deixar.am de satisfazer ao tempo (de sg rebinarero,. da 
guerra da rrança, e que fora~ ,causad@S fD'ella;, segundo .as 
contas apresentadas 1pelo Emba~:x;ador .de Sua ®ita l\'Iages~ 
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tac;le. ou .que se a,p11esentarmn ago,:r;a ·de novo, sah'os p@:r:ém 
todos os erros que se possam encontrar nas s0bredlitas contas. 

ART. VII. 

,Loge ~ue se fi•Imar o presente Tratado cessarã0 reci
pr,Qcammlte .as .lwstilidades no pneois<!l es;paç@ .de vinte 1M>
ras, sem ·que dell@Ís ,à' este teroo@ se possa:m ~exigir •coLJtri
hU!iç@es ,d@s po~~<!ls conquistad@s, nem alguns 01l!Ltnos •encar
gos, mais do que ,a<ilnelles 'I!J:'Re se C@stumarn conoecler ás 1J:·.o
pas amigas em tempo de ,paz; e taEto que ·o mesmo Tratado 
for iratiliicado, ,as brOl)aS HeSjpanh.e~as evacnarão o ter.~itorio 
Portuguez no preciso espaÇo de seis dias, principiando a pôr
se em marcha vinte e quatro horas depois da notificação que 
lhes J.:er fei.ta, sem q·ue oommettam no seu tn.l<lils ito violen
cia ou oppressão alguma aos povos, pagando tudo aquillo 
que necessitarem pelos preços correntes do paiz. 

AUT. Vlll. 

Toqos os prisioneiros que se houverem feito, assim no 
mar como na terra, serão logo postos em liberdade e mu
tuamente restituídos dentro do espaço de quinze dias depois 
da ratificação do presente Tratado, pagando comtudo as di
vidas que houverem contrahido durante o tempo da sua 
detenção. 

Os doentes c feridos continuarão a ser tratados nos hos
pitaes respectivos, e serão igualmente restituídos logo que 
se acharem em estaclo de poderem fazer a sua marcha. 

ART. IX. 

Sua l\'lagestade Catholica se obriga a garantir a Sua Al
teza Real o Príncipe Regente de Portugal a inteira conser~ 
vação dos Seus Estados e Domínios sem a menor excepção 
ou reserva. 

ART. X. 

As duas Altas Potencias Contratantes se obrigam a re
novar desde logo os Tratados de Alliança clefensiva que 
existiam entre as duas Monarchias, com aquellas clausulas 
e modificações porém que exigem os vínculos que ac.tual
mente unem a l\'lonarchia I-Iespanhola á Republica Franceza ; 
e no mesmo Tratado se regularão os soccorros que mutua-
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mente deverão preslar-se, logo que a mgencia das circum
stancias assim o requeira. 

ART. XI. 

O presente Tratado será ratificado no preciso termo de 
dez dias depois de firmado, ou antes se for possível. Em fé 
do que nós-outros os infrascriptos Ministros Plenipotencia
rios firmámos com o nosso punho, em nome dos nossos Au
gustos Amos, c em virtude dos plenos-poderes, com que para 
isso nos auctorisaram, o presente Tratado, e o fizemos sei
lar com o sêllo das nossas armas. 

Feito na Cidade de Badujoz, em 6 de Junho de 1801. 

Luiz Pinto de Sousa. 
(L. S.) 

El Príncipe de la Paz. 
(L. S.) 
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TRATADO DE PAZ, FEITO POR 1\IEDIAÇÃO DE SUA 1\IAGES 

DOM JOÃO E A REPUDLICA FRANCEZ.\, ASSIGNA 

(DO OR IGINAL QUE SE GUARDA NO ARCIIIVO 0,\ SECR ETAR!,\ n'ESTADQ
DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS. ) 

Son Altesse Royale le Prince Régent du Royaume de 
Portugal et des Algarves, et le Premier Consul de la Répu
blique Française, au nom du Peuple Français, voulvnt faire 
la paix par la médiation de Sa J\IIajesté Catholique, ont 
donné leurs pleins-pouvoirs à cet effet, savoir : Son Altesse 
Royale, à Sou Excelle~ce Monsieur Louis Pinto de Sousa 
Coutinho, Consei ller d'Etat, Grand-Croix de l'Ordre d' Aviz, 
Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, Commandeur de la 
Ville de Canno, Seigneur de Ferreiros et Tendaes, Ministre 
et Secrétuire d'État pour le Département des Affaires inter
nes et Lieutenarit Général de Ses Armées; et le Premier 
Consul, au Citoyen Lucien Bonaparte : lesquels Plénipoten
tiaires, apres l'échange respectif de leurs plein_s-pouvoirs, 
sont convenus des Articles suivants : 

ART. J. 
li y altra paix, 'amitié et bonne intelligence entre la M~

nm·chie Portugaise et le Peuple Français : toutes les ho'stt
Ji tés cesseront aussitôt aprês l' échange des ratifications du 
présent Traité : toutes Jes prises qui auront été faites . apres 
cette époque dans quelle partie du monde que ce sott, se-

(1) Declarado nullo pelo Manifesto dado pelo Principe Regente o Se 
addicional n. 0 3 do Tratado de 30 de Maio de 1814 . 



TADE CATHOLICA, ENTUE O PlUNCIPE REGENTE O SENHOR 

DO Ei\J DADAJOZ A 6 DE JUNIIO DE 1801. (I) 

('rnAOUCÇÃO f' A0TICU I,A11.) 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e dos 
Algarves e o Primeiro Coosul da Rcpu]Jl ica Franceza, em 
nome do Povo Francez, querendo fazer a paz pela mediação 
de Sua l\Iagestade Catholica, deram os s us plenos-poderes 
para este fim, a saber : Sua Alteza Real, a Sua Ex:cellencia 
o Sr. Luiz Pinto de Sousa Coutinho, Conselheiro d'Estado, 
Grau-Cruz da Ordem de Aviz, Cavalleiro da Ordem do To
são de Oiro, Commendador e Alcaide lUór da Vi !la ·do Canno, 
Senhor de Ferreiros e Teodaes, 1\Iinistro e Secretario d'Es
tado dos Ncgocios do Reino e Tenente General dos Seus 
Exerci tos; c o Primeiro Consul, ao Cidadão Luciano ·Bona
parle: os quaes Plenipotenciarios, depois da respectiva troca 
dos seus plenos-poderes, convieram nos Artigos seguintes: 

AUT. J. 

Haverá paz, amisade e boa intelligencia entre a l\ionar
chia Portugueza e ,o Poro Francez; todas as hostilidades 
cessarão logo depois da troca das ratificações do presente 
Tratado; todas as }Jresas que houverem sido feitas depois 
d' aquella epocha, em qualquer parte do mundo que seja, 

nhor D. João, no Rio de Janeiro, no 1.0 de l.\'Iaio de 1808, e pelo .A.rti"'o 
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ront réciproquement rcstituécs sans la moindrc diminution = 
les prisonnicrs de <Tu erre scront rcndus de part ct d' autre 
sauf le pa) ement eles detlcs par ux contractécs; et les rap
port politiqucs entre lcs tlcux Puissances scront rétablis 
sur lc ml!mc picd c1u'avant la gucrrc. 

AltT. II. 

Tous les porls ct rades du Portugal, tant en Europe, 
que dan · I autres partic du monclc, seront fcrmés de 
suíte, et Jc dcmcurcront jusqu'à la paix cntr la Francc ct 
l'Anglctcrrc, à lous lcs vaisscaux anglais de gucrrc ct de 
commercc, et ils seront ouvcrls à tous lcs vaisscaux de 
guerro ct de commerce de la Répu]Jliquc et de scs alliés. 

ART. JJf. 

Le Pcuple Français guranlit pl incmcnt la conservation 
à la pai.· <Ténéral de loulcs lcs Posse sions Porlugaises sans 
aucune exception. 

ART. IV. 

Lcs limites entre les dcux Guyanes seront déterminées. 
à l'av nir pnr lc Rio Arawari, qui se jette duns l'Océan au 
des ou du Cap Nord, prcs de l'llc 'cuve ct de l'Ile de la 
Pénilcnce environ à un deiTré et un ticrs de latitude seplen
trionale. Ces limites suivront lc Rio Arawari depuis son 
embouchure la plus éloignée du Cap Nord, jusqu'à sa ource, 
et ensuite une ligne droitc tirée ele c tte sourcc jusqn'au H.io 
Branco vcrs J' oucst. 

,\RT. V. 

En conséqucncc la rire seplentrionalc du Rio Arawari 
depuis sa dcrnicre cmbouchure jusqu'o sa ource, 't les ter
res qui se trourcnt au nord d la liiTnc dcs limites fhée ci
dcssus, apparti<'ndront en toulc souverain té au Pcuple Fran
çais. La rivc méridiouale de In dite rivierc à pnrtir de la 
même embouchure, t loutes le tcrrcs au sud de la dite li
gne des limites, appartiendront à Sou Altesse Ro 'ale. La 
navigation de la riviere dan tout sou cours scra communc 
aux deux Nations. 

ART. VI. 

li sern inccssnmmcnt procédé à un Trailé d' Alliance dé-
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serão reciprocamente restituídas sem a menor diminuição; 
os prisioneiros de guerra serão entregues de uma e outra 
parte, salvo o pagamento das .dividas por elles contrahidas; 
e as relações políticas entre as duas Potencias serão resta..:. 
helecidas no mesmo pé que antes da guerra. 

ART. 11. 

Todos os portos e enseadas de Portugal, tanto na Eu
ropa como nas outras partes do mundo, serão immediata
mcnte fechados, e assim permanecerão até á paz entre a 
França e a Inglaterra, a todos os navios de guerra e mer
cantes inglezes, e serão abertos a todos os navios de guerra 
e mercantes da Republica 1e de seus alliados. 

ART. IH. 

O Povo Francez garante plenamente a conservação, na 
paz geral, de todas as Possessões Portuguezas sem a nienor 
excepção. 

ART. IV. 

Os limites entre as duas Guyanas serão determinados no 
futuro pelo Rio Arawari, que se lança no Oceano abaixo 
do Cabo elo Norte, proximo ela Ilha Nova e da Ilha da Pe
nitencia a um grau e um terço pouco .mais ou. menos de la
titude septentrional. Estes limites seguirão o Rio Arawari 
desde a sua embocadura a mais distante elo Cabo elo Norte 
até á sua nascente, e depois uma linha recta tirada d' esta 
nascente até ao Rio Branco para oeste. 

ART. V. 

Em consequencia a margem septentrional do Rio Ara
wari desde a sua ultima embocadura até á sua nascente, e 
as terras que se acham ao norte da linha dos limites acima 
fixada, pertencerão em toda a soberania ao Povo Francez. 
A margem meridional do dito rio, partinclo da mesma em
bocadura, e todas as terras ao sul da dita linha dos limites, 
pertencerão a Sua Alteza Real. A navegação do rio em todo 
o seu curso será commum ás duas Nações. . 

ART. VI. 

Proceder-se-ha incessantemente a um Tratado de AI-
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isou fensive enfire les deuoc PuissaDees, d'ans leque! seronlr régl'és 
.J,un'ho 1 à r · t. • " 

6 es secours · I@lHnu FGCI(noquemenu. . 

AR'F: V])I. 

Les relatioos. commeróales entre la F'rance eú le Per
tugal seront fixées par un Traité de commerce ; en atten- · 
dant il est convenu: ' 

1 o Que les relatio,ns commerciales seront rétablies en-
1me la France et le Pertugat cle suite, et que les cit0yens ou 
suj~ts. de l:une et de l'autre Puissance jouiront respective
menú ªle tous les dr.€lits, imml!l'li•Ítés et préroga•tives dont · 
jcmissent ceux des Nations les plu~ firv0risées. 

2° Que les denrées et marchandises provenanú de leurr· 
sol ou manufactures seront admises réciproquement, sans 
pouvoir être assujetties à une pFohihition quelconque, ni à 
allCUIDS dJFOI•tS~ qui ne 'frapperaieJ.'l•1í pas éga!ement SUl' }es 
denrées et ma•rchand~ses analogues importées par d'autreE 
Nations. 

· 3° Que les draps Français pourront être introduits en 
Por~gal de suíte, et sur le pied eles marcllanclises les plus 
fa,verisées. 

4° (2u' a a surplus toutes les stipulations relatives a.u 
eommerce, insérées dans les précédens Traiüés, et non con
traíres à I' actuel, ser'ont exéeutées provisoirement juscpú 
la c0nclusion d'\ln Traité de comrnerce définitif. 

AUT. VIU . 

. Le Peuple Français garantit,pleinement l'exécution du 
Traité de Paix conclu en ce jenr entre S.on Altesse Royale 
e~ Sa ~Ia1esté Cathotique, par hntermédiaire de Soll! Ex
«ellence M0nsieU!r 1L0uis Pinto dte Soasa Coutinh0, Con
seilll'er <!l'ÉtO!t, ete., et So l'l Excellence le Prince de 'ht Pa~x, 
GéNéralissime des a·rmées combinées; toute il'l'fractio[i) à ce 
1'rai·té sera regardée par le Premier Consul cl!lmme une i·n
fraction au Traité aetuel. 

ART. IX. 

Les ratifications du present Traité de Paix sero?t éch~n
~ées à Ba·dajoz ou à Madrid dél!ns le terme de vmgt cmq 
JOurs au plus tar<!l. 



llEGENCIA DO PRINCIPE REGENTE O SENHOR D. JOÃO. 139 

liança defensiva entre as duas Potencias, no qual se regu
larão os soccorros que houverem de fornecer-se reciproca
mente. 

ART. VII. 

As relações commerciaes entre a França e Portugal se
rão fixadas por um Tratado .de eommercio; no entretanto 
convem-se: 

1. o Que as relações commerciaes serão immediatamente 
restabelecidas entre a França e Portugal, e que os cidadãos 
ou subditos de nma e outra Potencia gosarão respectiva

. mente de todos os direitos, immunidades e prerogativas de 
que g<ilsam os das Nações mais favorecidas. 

2. 0 Que os generas e mercadorias provenientes do seu 
solo e manufacturas serão reciprocamente admittidos, sem 
que possam ser sujeitos a qualquer prohibição, nem a ou
tros direitos que não pesem ao mesmo tempo sobre as ge
neros e mercadorias analogas, importadas por outras Nações. 

3. o Que os pannos francezes poderão ser introduzidos 
em Portugal immediatamente e no pé das mercadorias as 
mais favorecidas. 

4. o Que finalmente todas as estivulações relativas ao 
commercio, insertas nos precedentes Tratados e não con
trarias ao actual, serão executadas provisoriamente até á 
conclllSão de um Tratado de commercio definitivo. 

ART. VIII. 

O Povo Francez garante plenamente a execuçiio do Tra
tado de Paz concluído n'este dia entre Sua Alteza Real e 
Sua Magestade Catholica, por intermedio de Sua Excellen
cia o Senhor I .. uiz Pinto de Sousa Coutinho, Conselheiro de 
Estado, etc., e Sua Excellencia o Príncipe da Paz, Genera
líssimo dos exercit_os combinados; toda a infracçãó d'aquelle 
Tratado será considerada pelo Primeiro Consul como uma 
infracção do Tratado actual. 

ART. IX. 

As ratificações do presente Tratado de Paz serão troca
das em Badajoz ou em l\'ladrid dentro do termo de vinte e 
cinco (\ias o mais tardar. 
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1801 Fait ct sigoé à Badajoz entre nous l\'lioistres P)énipo-
Ju6ho tentiaires de Portugal et de Francc, lc 17 Prairial ele l' ao 

IX de la République (le 6 Juin 1801). 

Louis Pinto de Sousa. 
(L. S.) 

Lucien Bonaparte. 
(L. S.) 

Conditions Secreles arrêtées entre les Plénipotencia-ires de 
Son Altesse Royale le Prince Régent du Royaume de 
Portugal et des Algarves, et du Prcmier Consul de la 
République Fmnçaise, comme Supplément au Trailé de 
Paix entre les deux Puissances, signé dans cc J'our. 

ART. I. 

Son Altesse Royale le Princc Régent du Royaumc du 
Portugal et eles Algarves s' oblige à ]Jayer à la Ré publique 
Française la sommc de quinze milllons de Livres Tournois, 
do~t la moitié en argenl monooyé, et l'autre moitié en pier
renes. 

ART. li. 

Ces payemens seront faits à l\Iadriel dans I' espace de 
quinze mois, apres I' échaoge eles ratifications du présent 
Traité, et à raison d'un million par mois. 

ART. III. 

Dans le cas ou Monsieur el'Araujo eut condu à Pa
ris un Traité, ou seulcmen t qu' il cut élé reçu, et que I' on 
eut admis sa négociation, les Trailés de Paix de ce jour 
avec la France et l'Espagne, et les conditions secretes ci
dessus sont déclarées ele nul elfet et non avenues. 

ART. IV. 
Daos le cas ou malgré lcs Traités de P~ix de ce jour, 

le Portugal évite une rupture avec l' Angleterre, le service 
eles paquebots de correspondance entre ces deux États pourra 
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Feito c assignado em Badajoz entre nós Ministros Ple
nipotenciarios de Portugal e de França, a 17 P1·ai1·ial do 
a.nno IX da Republica (6 de Junho de 1801). 

Luiz Pinto de Sousa. l.uciano Bonaparte. 
(L S.) (L. S.) 

Condições Secretas ajustadas ent1·e os Plenipotenciarios de 
Sua Alteza Real o Principe Regente de Portugal e dos 
Alga1·ves, e do P·rimei?·o Consul da Republica F1·anceza, 
como Sttpplernento ao Tmtado de Paz ent1·e as duas 
Potencias, assignado n' este dia. 

ART. I. 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e dos 

Algarves obriga-se a pagar á Repulllica Franceza a somma 
de quinze milhões de libras tornesas, metade em dinheiro 
e metade em joias. 

ART. 11 . 

Estes pagamentos serão feitos em 1\'Iadrid no espaço de 
quinze mezcs depois da troca das ratificações do presente 
Tratado, e na rasão de um milhão por mez. 

AUT. III. 

No caso de que o Sr. Araujo tenha concluído em Paris 
um Tratado, ou que haja sido sómente recebido, c que a sua 
negociação fosse admittida, os Tratados de paz d' esle dia 
com Frallça e com Hespanha, e as condiçõe~ secretas sobre
ditas são declaradas nullas e de nenhum effeito. 

ART. IV. 

No caso de que, aJles?r dos Tratados de Paz d' e~te dia, 
Portugal evite um romptmento com a Inglaterra, poderá 
o serviço dos paquetes da correspondencia entre estes dois 
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continuer sur I pied actuel, sans qu' on puissc ceponclant 
l'augmcntcr d'aucune manierc, ni l'cmploycr à d'autrc chosc 
que la corre pondance. 

ART. V, 

Dans le cas au conlraire d'une guerrc entre le Portu
gal el l' Angleterre, !e Portugal ser a trail6 ponr.l' c traction 
des grains de France, commc la Nation ln plus favorisée. 

Fail et igné à Badajoz entre nous Mini trc Plénipo
lentiaircs de Portugal ct de Franco, lc 6 .Tuin 1801 (le 17 
Prairial ele \' an rx de la Ré publique). 

Loui Pinto d ousa. 
(L. S.) 

Lucien Bonaparte. 
(L. S.) 
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Estados continuar no pé actual, sem comtudo poder augmen
tar-se de modo algum, nem emprega-lo em outra cousa que 
não seja a correspondencia. 

ART. V. 

Pe,lo contrarie, no caso de :uma guerra entre Portugal 
e a Inglaterra, Portugal será tratado, na extracção dos ce
reaes de França, como a Nação mais favorecida. 

Feita e assignado em Badajoz entre nós :Ministros Ple
nipotenciarios de Portugal e França, a 6 de Junho de 1801 
(17 Prairial do anno IX da Repuhlica). · 

Luiz Pinto de Sousa. 
(L. S.) 

Luciano Bonapa~te. 
(L. S.) 
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TR,\ TADO DE PAZ, FEITO POJ\ :àiEDIAÇÃO DE SUA :àiAGESTADE 

E .\ J\EPUDUCA J'RANCEZA, ASSIGNAUO EM 

{Do original que se guarda no Archivo da Secretaria d'Estmlo 
dos ' cgocios Estrangeiro .) 

Traité de paix entre la République Française etle Royattme 
ele Portugal. 

on Altesse Royalc 1 Prince Régenl du Royavme de 
Portugal et des Algancs, cL le Premier Consul de la Ré
publique Fran aisc, au nom du Peupl Français, égalemenl 
animés du désir de rétahlir les liaisons de commerce et 
d'amilié qui subsistaient entre lcs detu États avanl la pré-
ente guerre, ont résolu de conclure un Traité de paix, par 

la médiation de a 1\Jaj sté Catbolique, el ont nommé à cet 
effet, pour leurs Pléni poten tia ires, savoir: 

Son Altesse ll.oyal le Prince Rérrent du ll.oyaume de 
Portugal et dcs Algarves, 1\Ionsicur Cyprien Ribeiro Freire, 
Commandeur de l'Ordrc du Christ, du Conseil de Son Al
tes .e Ro ·ale, et Son Ministre Plénipotcntiaire pres Sa Ma
je té Catholiquc. 

El le Premicr Con ul de la République Française, au 
nom du Peuple Français, le citoyen Lucicn Bonaparle. 

Lesqn ls Plénipotcntiaires, aprc I' échaoge r spectir de 
leurs pleins-pouvoir, sont comenus des Articles suivants: 

ART. I. 

11 y aura à l'avenir et pour loujours pai. , amitié et 
bonne ioteJliucncc entre la Répuhlique.Française ct I e Royau
mc de Portu()'al. 

Toulcs les hostilités cesseront, tant sur tcrre que sur 

(1) Declarado nullo pelo Manifesto dado pelo l'rincipc Rcgcute o 
nddicional n. • 3 ao Tratado de 30 de l\Inio de 1814. 



CATBOLICA, ENTRE O PRI~CIPE UEGENTE O SENBOU D. JOÃO 

lUADIUD A !29 DE SETEMDRO DE 1801. (1) 

(Traduc9ão prtrticular.) 

Tratado de paz ent1·e a Republica .11mnceza e o Reino 
de Portugal. 

Sua Alteza' Real o Príncipe Regente de Portugal e dos 
Algarves e o Primeiro Consul ela Repuhlica Franceza, em 
nome do Povo Francez, igualmente animados do desejo de 
restabelecer as relações de commercio e de amisade que sub
sistiam entre os dois Estados antes da presente guerra, re
solveram concluir um Tratado de paz, pela mediação de Sua 
Magestade Catbolica, e nomearam para este effeito por seus 
Pleni potenciarios; a saber: 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e dos 
Alganes, o Sr. Cypriano Ribeiro l<'reire, Commcndador da 
Ordem de Christo, do Conselho de Sua Alteza Real, e Seu 
Ministro Plcnipotenciario junto de Sua Magestade Catho-
lica. · · 

E o Primeiro Consul da Republica Franceza, em nome 
do Povo Franq,ez, o cidadão Luciano Bonaparte. 

Os quaes Plenipotenc.iarios, clepois da respectiva troca 
de se~s plenos-poderes, convieram nos Artigos seguintes: 

ART. I. 

Haverá no futuro e para sempre paz, amisade e boa 
intelligencia entre a Repulllica Franceza e o Reino de Por
tugal. 

Todas ás hostilidades cessarão, tanto em terra como no 

Senhor D. Joãq, no Rio de Janeiro no 1. 0 de Maio de 1808, e pelo Artigo 

TOl!. IV. 10 
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mer, à compter de l' échange dcs ralifications du préscnt 
Traité, savoir: duns quinze jours pour l'Europc ct les.mers 
qui baigncnt scs côtcs ct cclles d' Afrique cn-deçà de l'Equa
teur; quarantc jours aprcs le di t échange pour lcs pays ct 
mers d'Amériquc et d' AJriquc uu-dclà de l'Équatcur; ct 
tro1s mois apres pour les pays et mers sítués à l'Ouest du 
Cap-Horn et à l'.Est du Cap-de-Bonne-Espérance. Toutes 
lcs Jlrises failes aprcs chacune de ces époques dans les pu
ruges auxquels elle s'applíquc, seront rcspectivement resti
tuées. Les prisonoiers de gucrrc seront rcndus de purt ct 
d'autrc, ct lcs rapports polílíques enlrc lcs deux Puissances 
seront rélnblis sur )e même pied qu' avant la guerrc. 

ABT. li. 

Tous les porls ct rudes du Portugal en Europe scront 
fcrmés de suile, et lc demcureront jusqu'à la paix entre Ia 
F rance ct I' Anglelerrc, à lous Jcs vaisscaux Anglais de gucrre 
el de cornmerce; et ces mt!mes ports cl rudes seront ouverts 
à tous ]es ' 'aÍsseaux de guerre et de commerce de la Répu
blique Française et de ses alliés. 

Quant aux porls et rudes du Portugal duns les nutres 
]Jnrtíes du monde, le préscnt Arlícle y sera oh liga to ire dans 
les termcs fixés ci-dcssus par lu cessalion des hoslililés. 

ART. IJI. 

Lc Portugal s'cngagc à ne fournir pcndant lc cours de 
la présentc guerrc, aux cnncmis de la Répuhlique Fran
çaise ct ele ses alliés, aucun secours cn troupes, vaisseau:x, 
armes, munitions de guerrc, vi' res ou argent, à quelquc ti
trc que ce soít, ct sous quelquc dénominatiou que ce puissc 
()tre. Toui nele, cngngernent ou comcntion anlérieure, qui 
scruienl contra ires au présent .Article, sont révoqués el se
ront regardés comme nuls ct non avenus. 

ART. IV. 

Les limites entre lcs deux Guyunes Porlugníse et Fran
çaisc serout détermin(·cs à l'avcnir par la Hivierc Curapn
natuba, qui. se jcttc dan~ l'Amazoue à cnviron un ticrs de 
dcgré de l'Equaleur, latitude scplenlrionalc, au-dessus du 
Fort Moçapa. Ces limites suinont ]c cours de la rivierc 
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mar, a contar ela troca elas ratificações do presente Tratado, 
a saber: dentro de quinze dias para a Europa e os mares 
(1ue banham as suas costas e as da Africa áquem do Equa
dor; de quarenta dias depois da dita troca para os paizes 
e mares da America e Africa alem do Equador; e de tres 
mezes depois para os paizes e mares situados a oeste do 
Cabo Horn e a leste do CaLo da Boa Esperança. Todas as 
presas feitas depois de cada uma· d'estas epochas, nas pa
ragens a que é app·licavel, serao respectivamente restituídas. 
Os prisioneiros de guer.r~ serão entregues de uma e outra 
parte, e as relações pollttcas entre as duas Potencias serão 
restahelecidas no mesmo pé que antes da guerra. 

ART. JJ. 

Todos os portos e enseadas de Portugal na Europa serão 
fechados immediatamente, e assim permanecerão até á paz 
entre França e Inglaterra, a todos os navios Inglezes de 
guerra e mercantes; e estes mesmos portos e enseadas serão 
abertos a todos os navios de guerra e mercantes da Repu
blica Franceza e de seus allíados. 

Quanto aos portos e enseadas ele Portugal nas outras 
partes elo mundo, o presente Artigo será ali obrigatorio nos 
termos acima fixados para a cessação das hostilidades. 

ART. IH. 

Portugal obriga-se a nao fornecer, no decurso da pre
sente guerra, aos inimigos da Republica Franceza e dos seus 
alliados, soccorro algum em tropas, navios, armas, munições 
de guerra, viveres ou dinheiro, debaixo de qualquer titu lo 
que seja, e sob qualquer dcnominaçuo que possa ser. Todo 
o acto, obrigaçuo ou convenção anterior, que forem con
trarias ao presente Artigo, são revogados c serão conside
rados como nullos. 

ART. IV. 

Os limites entre as duas Guyauas Portugueza e Fran
eeza serão 'determinados no futuro pelo B. io Carapanatuba, 
que se lança no Amazonas a um terço de grau pouco mais. 
ou menos do Eq uador, latitude septentrional, acima do Forte 
:Maçapá. lEstes limites seguirão o curso do rio até á sua nas-
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jusqu'à ~a source, d' ou elles se porteront vers la grande 
chaioe de montagnes qui fait le partage des eaux: elles suli
vront les inUexions de cette chaine jusqu' au point ou elle 
se rapproche Je plus cl~ Rio-Branco vers Je deuxiême degré· 
et un tiers nord de I'Equateur. 

Les lncliens eles deux Guyanes, qtl>i dans le c0urs de la 
g·uerre auraient été enlevés de leurrs habitations, seront Fes
p·ectivement rendas. 
. Les eitoyens ou sujets des deux Puissances, qui se trou

veront compris dans la nouvelle détermination ele limites, 
pourr~nt réciproquement se' retirer dans les possessions de 
leurs Etats r'espectifs; ils auronrt aussi la faculté de disposer 
de leurs biens meubles et immeubles, et ce pendant l'esp·ace 
de deux années à compter de l'échange des ratifications du 
présent Traité. 

ART. V. 

11 sera négocié en'lire Jes deux Puissances un Traité de 
commerce et de navigation qui fixera définitivement les re
lations commerciales entre la France et le Portugal; en at
tendant, il es t convenu: 

1" Qu·e Jes communications seront rétabli es immédia
tement apres l'échange eles ratifications, et que. les Agences 
et Commissarials de Commerce seront de part et d'autre 
remis eu possession des droi ts, immunités et prérogatives 
dont ils jouissaient avant la guerre. 

2° Que les citoyens et sujets eles cleux Puissances joui
ro nt également et respectivement, dans les États l'une de 
I' autre, de tous les droits dont y jouissent ceux des N ations 
les pl us favorisées. 

3° Que les denrées et marchandise~ provenant du sol ou 
d·es manufactures de chacun des cleux Etats, seront admises · 
ré c i proqn '!ment sans restriction et sans .p·ouvoir être assu
jetties à aucun droit, qui' ne frapperait pas ~galemeot sur les 
denrées et marchandises a nalogues importées par d' autres 
Nations. 

4° Que les draps français pourront de suíte être in
troduits en Portugal sur le pied des marchandises les plus 
favorisées. , 

Õ0 Qu'au surplus toutes les stipulations relatives au 
commerce, insérées clans les précédens Traités et non con-
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cente, d' onde se clirigi1:ão para a grande cordilbein1 de mon
tes que reparte as aguas; seguirão as sinuosidades d' esta 
cordilheira até ao ponto em que mais se approxima do Rio 
Branco, no segundo grau e um terço norte do Equador. 

. Os Indios das duas Gupnas, que no decurso da guerra 
t1verem sido arrebatados das suas hallitações, serão entre
gues respectivarnen te. 

Os ddadãos ou subditos elas duas Potencias, que se acha
rem comprehencliclos nü nova determinação ele limites, po
derão reciprocamente retirar-se para as possessões de seus 
Estados respectivos; terão tambem a faculdade de dispor 
dos seus bens moveis .e immovei s, e isto durante o espaço 
de dois annos, a contar da troca das ratificaçõ·es do presente 
Tratado. 

ART. V. 

Entre as duas Potencias serú negociado um Tratado de 
commercio e de navegaç.ão, que fixará dcfinitivamenhe as 
relações commerciaes entre a França e Portugal; no entre
ta•nto convem-se: 

1.0 Que as communicações serão restabelecidas imme
diatamente depois da troca das ratificações, e que as Agen
cias e Commissariaclos de Commercío de uma c outra parLe 
entrarão na posse dos direitos, immunida'des e prerogativas 
de que gosavam anles ela guerra. 

2. o Que os cidadãos e subditos das duas Poleocias go
sarão igual c respectivamente, nos Estados de uma e outra, 
de todos ,os direitos de que n'elles gosam os das Nações 
mais favorecidas . · 

3.0 Que os genhos e mercadorias provenientes do solo 
ou das manufacturas ele cada um dos dois Estados serão 
admittidos reciprocamente sem restr icçuo, c sem que possam 
ser sujeitos a algum direito que não pese igualmente sobre 
os gencros e mercadorias analogas, importadas por outras 
Nações. 

lí.. o Que os pannos francezes poderão immediatamente 
ser introduzidos em Portugal no J)é das mercadorias mais 
favorecidas. 

o.0 Que finalmente todas as estipulações relativas ao 
commercio, i nscrtas nos precedentes Tratados e não con-
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1801 traíres nu Traité actuel, seronl exécutées provisoircmcnt 
Set29bro jusqu'à la conclusion d'un Traíté de commcrce définitif. 

ART. VI. 

Lcs ratificalions du présenl Traité de Pai, scront échan
gées à Mac1rid dan ]e terme de ' 'ingt jours au plus tard. 

Fait double à Madrid, lc 7 V cnclémiaire an ,- de la 
Républiquc Française (!e 29 Seplemhre 1801.) 

Cyprinno Ribeiro Freire. 
(L. S.) 

Lucien Bonnparte. 
(L. S.) 

Article additionel au Traité de Paix conclue à .Madrid enl't'e 
le Royawne de Portu.gal et la Répubz.iquc Française, le .29 
Septembre 180 I (7 Vendémiaire an x.) 

Son Altcssc Roy::~lc s'cngagc à payer à la République 
Française la somme de vingt millions de livres tournois, à 
titre d'indcmnité, pour les dépcnses de la guerrc. 

Lc payement en era fait immédiatement apres l'écbange 
des ratifications, soit en argent comptant, soit en pierrerie , 
soit en effets et valcurs de commerce, à cliverses échéanccs, 
dont la plus éloignée ne seru pus de plus de douze mois. 

Fait douhle à Madrid entre nous Plénipotentiaires sous
signé , ce-jourd'hui 29 Scptcmbre 1801 (7 Vendémiaire an 
x de la Répuhlique Françaisc.) 

Cypriano Ribeiro Freire. Lucien Bonaparte. 
(L. .) (L. S.) 
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trarias ao Tratado actual, serí"lo executadas provisoriamente 
até á conclusão de um Tratado de commercio definitivo. 

ART. VI. 

As ratificações do presente Tratado de Paz serão tro
cadas em Madrid no termo ele vi·nte dias o mais tardar. 

Feito em duplicado em Madrid, a 7 Vcndémiaire, anno x 
da Repuhlica li' r a nccza (29 de Setembro de 1801 ). 

Cypriano Ribe'iro Freire. 
(L. S.) 

Luciano llona}Jarte. 
(L.. S.) 

Artigo adtliC'ional ao Tratado de Paz concluído em -~adrid 
entre o Reino de Portugal e a Repttbliw Franceza, a 29 
de Setembro de 1801 (7 Vendémiaire anno x.) 

Sua Alteza Ueal .obriga-se a pagar á Repuhlica Fran
ceza a somma de vinte milhões de libras tornezas, a titulo 
de iodemnisação para as despezas da guerra. 

O pagamento dos mesmos se1·á feito immediatament~ 
depois da troca das ratificações, quer em dinheiro de co~
tad~ e em joias, quer em effeitos e valores de commercio, 
a dtversos prasos, dos quaes o mais longo não passará de 
doze mezes. 
. .Feito e_m duplicado em Madrid, entre nós Plenipoten

cwrws abatxo assignados, hoje 29 de Setembro de 1801 
{7 Venclémictire anno ~ da Republica Francc~za) . 

Cypriano Ribeiro Freire. 
(L. S.) 

Luciano Bonaparte. 
(L. S. ) 
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CONVENÇÃO DE NEUTRALliDADE E SUllSlDIOS ENTRE O 

FRANCEZA, ASSIGNA.DO EM LIS 

(no On!GINAL QUE SE GUARDA NO ARCIIIVO D,\. SECRETAR IA D'ESTADO 
DOS NEGOC IOS ESTRANGEIROS. ) 

Le Premier Consul de la République Française et Son 
Altesse Rople !e Prince Régent de Portugal, voulant éloi
gner tous les suj ets de discussiou que la nou-exécutiou rlu 
Traité d' Amiens, l' état de guerre qui en a été la suíte, et 
les relations qui existeut entre le Portugal et l' Augleterre· 
pourraient élever entre la Frauce et le Portugal, ont nom-
mé; savoir: · 

Le Premier. Gonsul de la République Française, Son 
Excellence le Général Lannes, Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentia ire pres Sou Altesse Royale le Prince 
Régent du Royaume de Portugal 'et eles Algarves ; 

Et sou Altesse RoJale le Prince Régent, Sou Excellence 
Monsieur Joseph Manuel Pinto de Sousa, de Sou Cansei!, 
Commandeur de l'Orclre de Christ, et Son Ministre Pléni
potentiaire prês la Cour de Stockholm; lesquels, apres avoir 
échangé leurs pleius pouvoirs respectifs, sont convenus de 
ce qui suit: 

ART. I. 

Le Premier Consul de la ,Bépublique Française consent 
à ce que les obligations imposées à Son Altesse Royale le 
Prince Régent de Portugal, j)ar le Traité de paix signé à 
1\ladrid le 7 Vendémiaire an x, (le 29 Septembre 1801) 
soient converties en un suhsicle pécuniaire de seize millions 
de francs, qui sera fourni j)ar le Portugal à la République_ 
Frauçaise, de la maniere suivante: 

(1) Declarada nulla pelo Manifesto dado pelo Principe Regente o Se 
addicional n. 0 3 ao Tratado de 30 de Maio de 1Bl4. 
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DOA, A 19 DE i\IARÇO DE 1804. (1) 

('TRADUCÇÃO PAnTICULMI. ) 

Ü Primeiro Consul da Uepublica Franccza e Sua Al
teza Real o Príncipe Begenle de Porlugnl, querendo desviar 
todos os motivos de discussão, que a falla de execução do 
Tratado ele Amiens, o estado de guerra que se lhe seguiu, 
e as relações que c · istem entre Portugal e a Inglaterra po
deriam causar entre a França Portugal, nomearam; a 
saber: 

O Primeiro Consul da Repu1llíca Franceza, a Sua Ex
cellencia o General Lanoes, Enviado Extraordinario e Mi
nistro Plenipolencinrio juntó de Sua Alteza Real o Príncipe 
Regente de Portugal c dos Algarves; 

J~ Sua Alteza Real o Príncipe Regente, Sua E 'cellencia 
o Sr. José :Manuel Pinto de Sousa, do Seu Conselho, Com
mendador da Ordem de Cbrislo e Seu Ministro Plenipo
tenciario na Côrte de Stockholmo; os quaes, depois ele ha
verem t~ocado os seus respectivos plenos poderes, con ieram 
no segumte : 

AllT. J, 

O Primeiro Consul da Republica .Franceza consente em 
que as obrigações impostas a Sua Alteza Real o Príncipe 
Regente de Portugal, pelo Tratado ele paz as ignado em lUa
drid a 7 VendémiaiTe anno x (29 de Setembrq de 1801) 
sejam convertidas em um subsidio pecuniario de dezeseis 
milhões de francos, que será fornecido pqr Portugal ú Re
puhlica I<'ranceza do' seguinte modo: 

nhor Dom João, 110 Rio de Janeiro 110 1.0 de Maio de 1000, e Jlelo Artigo 
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ART. IJ. 

Le suhside que Son Altesse Royale le Prince Régent de 
Portugal s' engage à fournir, sera acquitté de mois en mois, 
à dater du 9 Frimaire an XII (le 1 cr Décembre 1803). Son 
Altesse Royale le Prince Régent de Portugal fera acquitter 
en especes, un mois apres i' écbange des ratificalions, au 
Trésor Public de France, la p~Jrtion qui sera alors échue du 
suhside convenu; et pour le reste du suhside à fournir, il 
fera délivrer immédiatement aprês I' échange des ratifications, 
par Son Ministre Plénipotentiaire à. Paris, au Trésorier du 
Gouvernement, des o]Jligations d'un million de francs, suc
cessivement payables de mois en mois, jusqu'à parfait paye
ment. 

ART. IIJ. 

Son Altesse Royale le Prince R~gent de Portugal per
met la libre introducti"on dans Ses Etats · des soieries, den"" 
telles, toiles, batistes, bijouteries, moyennant des droits qui 
seront réglés le plus promptement possihlP-, d'aprês un Tarif 
nouveau équitable, modéré, conforme à ceux des Nations 
les plus favorisées, et qui sera joint à la présente Con
vention. 

On comprendra duns le même Tal'ifles objets ·aont l'in
troduction est déjà permise. 

11 est convenu que la clause exprimée dans le présent 
,Article, n'aura son exéculion qu'à la fin de la guerre actuelle 
entre la Ré publique Française et I' Angleterre. 

ART. IV. 

Son Altesse Royale le Prince Régent de Portugal s'en
gage à consentir un mode général et prompt de terminer 
toutes les réclamations partiçuliêres, qui ont eu lieu de la 
part de citoyens Français, à raison des évênements de la 
derniêre guerre entre la République Françáise et le Por
tugal. 

ART. V. 

Les priviléges accordés par Son Altesse Royale le Prince 
Régent de Portugal à la Nation Française dans Ses États, 
sont déclarés communs aux citoyens des Républiques Ita
lienne, Helvétique et Batave. 
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ART. li. 

O subsidio que Sua Alteza Real o Príncipe Regente de 
Portugal se obriga a fornecer, será pago de mez em mez, a 
contar de 9 Fr·imai?·e annoxn (1.0 de Dezembro de 1803). 
Sua Alteza Real o Princi'pe Regente de Portugal mandará 
pagar em especies, um mez depois dn troca das ratificações, 
no Thesouro Publico de Frnnça, a parte que então se tiver 
vencido do subsidio ajustado; e qu~nto ao resto do subsidio 
por pagar, mandará entregar immediatamenle, depois da 
troca das ratificações, pelo Seu Ministro Plenipotenciar~o 
em París, ao Thesoure1ro rlo Governo, obrigações de um 
milhão de francos, que se satisfarão successivamente de mez 
em mez até total pagamento. 

ART. Ill . 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal per
mitte a livre introducção nos Seus Estados das sedas, ren
das, linhos, batistas e bijoutarias, mediante os direitos que 
serão regulados o mais promptamente possível, segundo uma 
·Pauta nova, ~quitativa e moderada, conforme ás das Nações 
mais favorecidas, e que será annexa á presente Convenção. 

Sei:.ão comprehendidos n' esta mesma Pauta os objectos 
cuja introducçãó já é permittidn. 

Convem-se em que a clausula expressa no presente Ar
tigo não terá e~ecução senão no fim da act!lal guerra entre 
a Republica Franceza e a Inglaterra. 

ART. IV. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal obri
ga-se a consentir em um modo geral e prompto de termi
nar todas as reclamações particulares que têem tido Jogar 
da parte dos cidadãos Francezes, por causa dos aconteci
mentos da ultima guerra entre a Republica Franceza e Por
tugal. 

ART. V. 

Os privilegias concedidos por Sua Alteza Real o Prín
cipe. Regente de Portugal á Nação Franceza, nos Seus Es
tados, são declarados communs aos cidadãos das Republi
cas Italiana, Helvetica e Batava. 
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ART. VI. 

1804 Le Premier Coosul de la République Française consent 
1\lioço à reconnaitre la neutralité du Portugal pendant la présente 

guerre, et il promet de ne s' opposer à aucune des mesures 
qui pourront être prises à l'égarcl eles Nations belligérantes, 
en conséquence eles príncipes et des lois générales de la 
neutralilé. 

ART. VII. 

Les ratifications de la présente Convention seront écban
gé,es à Lisbonne trcnte jours .a1nes la signature. 

Fait cleuble à Lisbonne, le 28 Ventôse an xn ,ele la Ré
publique Française (!e 19 Mars 1804). 

José Manuel Pinto de 'sousa. Lannes. 
(L. S.) (L. S.) 

' 
ARTICLE ADDlTIONNEL EXPLICA.TIF DE L' ARTICLE lll. 

Tons les droits imposés sur les denrées ou marchandises 
proveoant du sol ou des manu~attnes de la République Frao
çaise et importées daos les Etats de Son Altesse Royale, 
seront perçus qéfinitivement suivant le Tarif ci-joint. 

Les articles de toiles, batistes et soierics non désignés 
au Tarif susdit, payeront les mêmes droits que les articles 
de la même espêce qui s'y trouvent désignés. . 

Les b·i;'oute?·ies et les dentclles acquitteront à leur JO

troduction un clroit qui ne pourra pas excéder vingt pour 
cent, cale llé sur les factures respectives eles dits articles, 
jusqu'à ee qu'on en ait détermioé la fixatioo d'une maniere 
plus particuliere. 

La République Française ser a toujours traitée etdan~ tous 
les cas au moins sur lc picd des Nations les plus favonsées. 

José Manuel Pinto de Sousa. 
(L. S.) 

Lannes. 
(L. S.) 
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ART. VI. 

O Primeiro Consul da Republica Franceza consente em 
reconhecer a n~utralidade de Portugal durante a presente 
guerra, e promette de não se oppor a nenhuma das medidas 
que poderão ser tomadas a respeito das Nações belligeran
tes, em consequencia dos princípios e leis geraes de neutra-
lidade. · . 

ART. VII. 

As ratificações da presente Convenção serão trocadas em 
Lisboa trinta dias depois da assignatura. 

Feito em àuplicado em Lisboa, a 28 Ventôse anuo xn 
da Republ ica Franceza (19 de Março de 1804-). 

José Man uel Pinto de Sousa. Lannes .. 
(L. S.) (L. S.) 

ARTIGO ADDICIONAL EXPLICATIVO DO ARTIGO IH. 
I 

Todos os direitos impostos sobr~ os generos ou merca
dorias provenientes do solo ou das manufacturas da Repu
hlica Franceza, e importados nos Estados de Sua Alteza Real, 
serão cobrados definitivamente segundo a Pauta aqui junta. 

Os artigos linhos, batistas e sedas não designados na 
referida Pauta pagarão os mesmos direitos que os artigos 
da mesma especie que n' e lia se acham designádos. 

As bijoutarias e rendas pagarão, á sua introducção, um 
direito que não poderá exceder a vinte por cento, calculado 
sobre as facturas respectivas dos ditos artigos, até que se 
haja determinado a fixação d' aquelle direito de um modo 
mais particular. 

A Republi'ca l<'ranceza será sempre e em todos os casos 
tratada pelo menos no pé das Nações mais favorecidas. 

. José Manuel Pinto de Seusa. Lannes_ 
(L. S.) (L. S.) 

. 1804.' 
Marco 19. 
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TARIF QUI DÉTÉtmtNE LE MODE D'EXPÉDITION DES ~IAllCllANDISES 
ET DE PAYF.MENT DES DllOITS llOYAUX DE VINGT POUil GENT1 

À LA DOUANE GENÉUALE DE LJSCONNE, 

TADLEAU COl\iPARATIF DES POIDS ET i\IESURES DU PORTUGAL 

AVEC LES POIDS ET MESUllES DE FRANCE. 

PORTUGAL. FRANCE. 

La Tonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hectolitrcs. 
La Pipe ..... . ......... .. ... 44 Décal itrcs. 
L' Almudc . .. . ......... . . . ... 16 Li trcs. 
L'Alquiere .... . ............ . 8 Litrcs. 
La Canade ... . ... .. ......... 14- Décalitrcs. · 
Le Quintal. . . . . . . . . . . . . . ... . . 6 Miryagrammes. 
L' Arrobe ...... ..... ... . .... 14 Kilogrammes . 
La Livre ..... .. ... . . . ..... . ,. 5 Hcctogrammes. 
La Varre . . . ' ............. . .. 11 Décim ctrcs . 
La Covc .. . ..... .. . .. ....... 67 Ccntimclrcs. 
La Palmc ................... 22 Ccntimctres . 

DflSIGNATION DES ARTICLES 
DROITS À. J>AYER 

EN RÉIS 

Acier hrut de quelquc pays ct qualilé qu' il 
soit ........ . . . ....... . ........ . .... lc quintal 

Dit manufacturé en ouvragcs étrange rs outrc 
ceux mcntionnés au dit Ta ri f . . . . . . . . . . . " 

Aiguilles pour couluriercs.. . . . . . . . . . . . . . . Jc millc 
Dites pour coudre le3voilcs.......... . .. . . " 
Boussolcs en caísses de bois. . . . . . . . . . . . . . . !'une 
Dites garnies de laiton cn caísses de Ja iton . . " 
Étuis assortis de cuir, de bois ct carton .. . .. la douzaine 
-Dils de composilion ou émaill é de toute gran-

deur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · un 
Goudron ..... . ...... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . l'almude 
Càpres' de Loute cspcce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !'arrobe 
Sabres ou épées non à l'usage dcs troupcs sc-

ront tarifécs au bureau, suiyant lcur qua
lité. 

800 

2S4oo 
60 

1$200· 
240 

1$920 
50 

160 
120 
960 
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PAUTA PELA QUAL SE HA DE REGULAR O DESPACHO DAS ~!ERC.\DORIAS 
E O PAGAMENTO DOS REAES DIREITOS DE VINTE POR CEm, 

NA ALFriNDEGA GERAL DE LISfiOA. 

I 

TAllELLA COMPARATIVA DOS PESOS E ME DIDAS DE PORTUGAL 

CO!\~ OS PESOS E ]IEDIDAS DA FRANÇA . 

PORTUGAL . FRANÇA . 

Tonel ..... : .. . .. . .. . .. . ... ·. 9 Hectoli tros . 
Pipa . . . ....... . ... . ... . ... . 4.4 Decalitros . 
.\!mude . . . ... ...... .. ...... 16 Litros . 
Alqueire .... . . .. .... . ...... . 8 Litros . 
Canada .... . .............. . . 14 Decal itros . 
Quintal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 )1íryagrammas. 
Arroba . .................. . . 14 Ki logrammas. 
Arratel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hectogrammas . 
Vara .. .... ... ....... . ...... 11 Decímetros . 
Covado ........ .. . . . ...... . . 67 Centi~etros . 
Palmo ....... . ........... . . 22 Centímetros. 

DESlG:'IAÇÃO DOS ARTIGOS 
DIREITOS A PAGAR 

EiU RÉIS 

Aço em bruto de qualquer parte c qualidade quintal 
Dito manufaclurado em obras de fóra do Rei-

no, excepto as -declaradas n'csla Paula.... " 
Agulhas para costu reiras. . . . . . . . . . . . . . . . . milheiro 
Ditas para coser vélas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Ditas de marea r, em caixas de pau.. . .... .. uma 
Ditas, guarnecidas de latão em caixas do dito " 
Agulheiros de ponta de boi, pau c papellão 

sortidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . duzia 
Ditos de louça, como esrnaltados de qualquer 

tamanho .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . um 
Alcatrão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . almudc 
Alca pa.rras de qualquer sorte . . . . . . . . . . . . . arroba 
Alfanges ou terçados, não sendo para as tro-

pas, se regularão na l\icsa, segundo as suas 
qualidades. 

800 

2$400 
60 

1$200 
240 

1$920 

50 

160 
120 
960 

1804 
Marco 

19" 
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DÉSIGNATION DES ARTICLES 
DROITS À PAYER 

EN RÉIS 

Épingles de !ai to~ de tout pays et qualité . . . la livre I 
Dites de fer enfilées en papier double à qua- ( 1 d · ~ 

1 
. d , . 

1 
a ouzame 

rante fies par pap1er et onze epmg es par de paquets 
file .. . ... . . . .. ... .. . . . ... . . . ... . . . . 

;Dites vernies en noir en paquets sle cent qua-
rante à cent cinquante. . . . . . . . . . . . . . . . . le paquet 

Pinces de fer ... ......... . .. .. . .. . .. .. . la douzaine 
Prunes seches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... l'alquiere 
Dites eu ca ísse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'une 
Amandes deuces et amercs de l'étranger . . . . l'aiTObe 
Bagues de verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la grosse 
Hameçon de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le mille 
Cuivre travai ll é ..... .. ..... , . .... . .... le quintal 
Di t en feuilles .... .. . .. ... , . . . . . . . . . . . . » 
Dit vieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'alquiere 
Sifllets de boi s assortis .... . ....... . . . . . .. la douzaine 
Verroterie, émaux, etc., de toule espece.... !'arrobe 
Huile douce de I'étranger. . . . . . . . . . . . . . . . l'almude 
Dit en bouteille de demie canade . ... . . . . . . l'une 
Dit espermacétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'almude 
Dit de poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Olives en barils, boucauds, ou autres vases . . chaque 

120 

f 50 

60 
200 

40 
20 

I 34Ó 
120 
160 

5$000 
2$4·00 
1lJ200 

120 
10 

240 
360 
40 

120 
120 

80 

Gaines de couteaux en papier . . .. . . ..... .. . la douzaine 5 
Balances d' Angleterre avec bassins de cuivre , 
· et monlures de fer poli, et quelques poids 

de cuivre. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chaque 1.)\1>920 
Dites d'Hollande petitcs pour les orfevres avec 

caísse et poids ...... . . , . . . . . . . . . . . . . . » 200 
Dites tres pelites inférieu res sans caísse ni 

poids . .. . . .... . . ..... . ... . .. . ..... . . la douzaine 240 
Dites anglaises à peser I' o r et les diamants avec 

poids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chaque 640 
.A.rbalete·s pour prendre la hauteur do solei!. . » 400 
Fanons de baleine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le quintal 600 
Dits en morceaux dits de rebut . . . . . . . . . . . >> 180 
Soude .. . . .. . . .. .... .. ..... . .. . .. . . . .. » 600 
Truffes ou pommes cje terre. . . . . . . . . . . . . . . !'arrobe 80 
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DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS 

Alfinetes de latão de qualquer parte e quali-
dade . . ............................ . 

Ditos de ferro em macinhos de duas cartas,~ 

~:;~::~ta. :~~~e·s· ~ ~~~l.a: .~ ~~~~ ~~~~~t.e~ ~ 
Ditos envernizados de preto em cartas de cento 

e quarenta até cento e cincoenta alfinetes .. 
Alicates de ferro ................ . .. ... . 
Ameixas passadas ... .... . ... ... .... .... . 
Ditas em caixinhas .... .. .. ...... .... .. . . 
Amcndoa doce e amargosa de fóra do Reino 
Anneis de vidro ... ....... .... ..... . .. . . 
Anzoes de ferro ............... .. ...... . 
Arame lavrado ........•..••............ 
Dito em folha . ... ..... .... .. .... . . .... . 
Dito velho .. ... ......... . ......... .... . 
Alpiste ......................•... ..... 
Assobios de pau sortidos ............. .. . . 
Avelório, missanga e contaria de qualquer 

sorte e qualidade .. . .......... . .. . ... . 
Azeite doce de fóra âo Reino ... .. .. . .... . 
Dito em garrafas de meia canada ...... ... . 
Dito para espermaceti .. ... ........... .. . 
Dito de peixe ... . ..................... . 
Azeitonas em barrilinhos, botijas e paroleiras 

Bainhas de papel para facas ............. . 
Balanças de Inglaterra, com conchas de co

bre, e braços de ferro polido, com alguns 
pesos de latão . .. ..... , ........ . .. . .. . 

Ditas pequenas de Hollanda para ourives, com 
sua caixa e pesos . . .................. . 

Ditas muito pequenas inferiores sem caixas 
nem pesos ..... • ... · ·-· · . ... .... ..... . 

Ditas inglezas para pesar oiro e diamantes, com 
pesos . ....... . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Balestilhas para tomar o sol .. ~ .......... . 
:Barba de baleia .................. · · . . · . 
Dita em bocadinhos, chamada de refugo .... 
Barrilba ................•.. · · : . · · · · · · · 
Batatas ou trufas .••.•............•• · ... 

VOL. IV. 

DlllEITOS A PAGAR 

EU RÉIS 

arratel 

duzia de 
macinhos 

carta 
duzia 

alqueire 
uma 

arroba 
groza 

milheiro 
quintal 

)) 

)) 

alqueire 
duzia 

arroba 
almude 

uma 
almude 

)) 

cada uma 

duzia 

'· 
uma 

)) 

duzia 

uma 
)) 

quintal 
)) 

)) 

arroba 
11 

120 

150 

60 
200 

40 
20 

34-0 
120 
160 

!>~000 
2,400 
.,200 

120 
10 

240 
360 
40 

120 
120 
80 

5 

1$920 

200 

240 

640 
400 
600 
180 
600 
80 

1804 
lU arco 

19' 
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DÉSIGNATION DllS ARTICLES 
DROITS À Pi\YER 

EN llÉIS 

J!oites de bois peintes ou blanches, de huit en 
assorti\I)ent ..... . . .. ... ... ...... . ... . 

Dites de dix en assortiment ............. . . 
~i tes de douze au clit . .. .. .... . ......... . ·. 
Dites de quinze au dit. ............ .. ... . 
. Dites de seize au dit . .. . ............... . 
Dites de dix-sept au dit ................. . 
Siphons ,d'étain pour tirer le vin . . . . . . . . . . cbaque 
Pompes de bois à la main. . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Grands bras de fer pour balances, avec poids · 

jusqu'à un quintal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 
Dits ordinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 
Bras de fer pour petites balances . . . . . . . . . . ;, 
Dits tres-petits sans po.ids . . . . . . . . . . . . . . . . '' 
Brai de tout pays ........ . .. .. ....... .. .. le quintal 
Guimbaudes assorties (inslrumenU . . . . . . . . . )a gro,sse 
·Bronze bru t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le quintal 
iDi t manmfacturé à J'étranger .' . . . . . . . . . . . . . '' 
IDit vieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 

Clous à deux têtes assortis pour cordonniers le mille 
iJ) its it une tê te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '' 
Joucts d'enfants en bois et en baril de dix ai-

mudes ..... . ....... . .. . ' . . . . . . . . . . . . . le baril' 

c 

10 
20 
40 

1;20 
160 
180 
960 
160 

3$840 
2$400 
1$280 

40 
200 
200 

2$0QO 
6$000 
11/iOOO 

120 
35 

8$ÓOO 

Cheveux dorés des Iles, ou bourre . . . . . . . . . !'arrobe 60 
Dits poUtr perruques de toute qualité. . . . . . . la livre 360 
Dits queue de vache, ou crins pO\.Ir matelas , . ·}'arrobe 680 

· Dits en brut du Brésil . . . . . • . . . . . • • . . . . . . '' 120 
·Çadenas de. feu 'assorti de tout pays et qualité la douzain e 80 
Grands ca <l enas dits à anneaux......... .. . n 72(i) 
Cbaines pour horlogers seront fixés au bureau 

selou leurs qualités . 
Creusets ele toute espece et qualité. . . . . . . . . '' 40 
Canifs de toute qualité ...... . ...• .. . ... ·· . . '' 240 
,Cannetille d'argent faux à paillette et à lentil-

les ele toute couleur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . la livre 229 
!Reignes à carder de toute espece. . . . . . . . . . . la paire 160 
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DESI GNAÇXO DOS ARTIGOS 

Bocetas de pilu pintildas ou brancas de oito 
em terno .. . ........ -...... . . ........ . 

Ditas de dez em terno .................. . 
Di tas de doze em terno . .. .......... .. .. . 
Ditas de quinze em terno . ... . .. .. ... . .. . 
Ditas de dézeseis em te rno ..... .. ... . .. . . 
Ditas de dezesete em terno . .. . . ... ...... . 
Bombas de es tanho para tirar vinho . . . . .. . . 
Ditas de pau, de mão .. . .... . . . . ...... .. . 
Braços de ferro grandes para balanças , com 

pesos até um quinta l ... . ... . ... .. . .. . . 
Ditos ordinarios .. . . . . .. .... . ..... .. . . . . 
Ditos para balanças peq uenas ..... . .... . . . 
Ditos mui lo pequenos, sem pesos .. . . ..... . 
Breu de qualquer parte . . .... .. . . .. . . ... . 
Brimbaus sor tidos (instrum ento) . ... ... .. . . 
Bronze em bru to .... . . .. ... . ...... .. . . . 
Dito manufacturado de fó ra do Reino . . ... . 
Dito velho ... .... .. .. . . ..... .... ... . .. . 
Brochas de ferro à e duas cabeças para sapa-

teiros , sortidas ........... . ... ... .. .. .' 
Ditas de uma cabeça .. .. . . . . . . ..... .. .. . 
Brü1cos de pau para creanças em barris de 

dez almudes . .. ..... . .. . .. . .. .... . .. . 

c 
Cabellinho do irado da s Ilhas ..... . . . . . . . . . 
Cabello para cabcll eiras de qualquer quali-

dade .. .............. . . . .. . .. . .. . .. . 
Dito cabo de boi ou clina em cordas para 

colchões .. .... . ..... . . .. . ... .. . .. . •. 
Dito em bruto do Brazil ................ . 
Cadeados de reixa ou coração, sor teados, de 

qualquer par te e qualidade . ... . · , ... . .. . 
Ditos grimdes a que chamam óe ·argola . ... . 
Cadeias para re1ogios se regularão na Mesa, 

segundo suas qualidades. 
Cadi1hos sor teados de qualquer sorte . .. . .. . 
Cani ve tes de qu alquer qualidade . . .. .. ·.: .. 
Canotilho de pra ta falsa , palheta e lentiJOU-

las de qualquer côr .. .. .. . . . · · · · · · · · · · 
Cardas de qualquer sorte .. .......• • · · · · · · 

Dli\EI.TOS A P AGAR 

ll?rf RÉIS 

um a 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

quintal 
groza 

quintal 
)) 

)) 

milh eiro 
)) 

barril 

arroba 

arratel 

arroba 
)) 

duzia 
)) 

)) 

)) 

arratel 
par .. 

10 
20 
40 

120 
160 
180 
960 
160 

3$840 
2$400 
1$280 

40 
200 
200 

2$000 
6$000 
1$000 

120 
35 

8$000 . 

60 

360 

680 
120 

80 
720 

40 
240 

220 
160 
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DÉSIGNATION DES ARTICLES 
DROITS À PAYER 

EN RÉIS 

Grelots assortis poúr tambours . . . . . . . . . . . . le cent 
Dits pour bêtes de som me .. .. .......... .. la douzaine 
Suif en pain venant de l'étranger........ .. !'arrobe 
Chande1les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Cire en bougies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 

Dite blanche en pain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dite jaune ... . . · ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Poil pour pinceaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Dit en caísses pour cordonniers . . . . . . . . . . . >> 

Parasols de toile cirée avec baguettes de bois chaque 
Dits avec baguettes de jonc. . . . . . . . . . . . . . . >> 

Clefs de fer ou d'acier pour montres .... .. . . la douzaine 
Dites pour fõntaines, réservoirs, pipes ou ton-

neaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chaque 
Plomb brut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le quintal 
Dit travaillé en feuilles, canaux ou munitions >> 

Cuivre brut de toute qualité. . . . . . . . . . . . . . n 

Dit fabriqué à l'étranger, outre ceux mention-
nés au tarif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dit vieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Coffre fort de toute qualité et grandeur . . . . . chaquc 
Cuilleres ou fourchettes d'étain ou métal .. .. la douzaine 
Dits ou fourchettes pour thé, en metal ... . ." >> 

Campas de fer assortis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dits de laiton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 

Coquilles de nacre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !'arrobe 
Corai! en branches palies . . . . . . . . . . . . . . . . la livre 
Dit beau 1•, 2•, 3• et 4• qualité en masse .. . !'arrobe 
Dit inférieur 1 •, 2• et ·3• qualité en masse . . . >> 

Dit de Barbarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Dit poli. . .. .. . .... .. . .... . . . . . . . . . . . . . " 
Dit greneté de r ebut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dit rond 1•, 2• et 3• qualité . . . . . . . . . . . . . . la livre 
Dit moyen ... . ... . . ....... .. . . : . . . . ... . . >> 

Di t en paquet de mine grains . . . . . . . . . . . . . I e paquet 
Dit en forme d'olives arrangées en paquets . . ,. 

· Cordes de guitare, le paquet de cent cordes 
Dits pour violou et basses . . ....... . .. .. . . 
Cordons de jais pour les _ chapcliers . . . . _ ..... la douzaine 

40 
80 

300 
400 

1$800 
1$520 
1$280 

520 
80 

180 
240 
180 

430 
280 
600 

2$400 

9$600 
1$200 
8$800 

120 
60 

120 
160 

1$000 
400 

2$100 
1S000 

400 
520 
160 
460 
200 
240 
150 
180 
960 
:180 
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,DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS 

Cascavcis sortidos para adufes ............ . 
Ditos para azemolas ...................•• 
Ceho em pão de fóra do Reino ........... . 
Dito lavrado em vélas ..... .... .... ..... . 
Cêra lavrada em vélas . ... .... .. ...... . . . 
Dita em pão curada .......••. ......... . . 
Dita ama relia . ..... ... . ............... . 
Cerdas para pinceis ............ . ....... . 
Ditas para sapateiros, que vem em caixetas .. 
Chapéus de sol de oleado, varetas de pau, sor-

tidos, ............................•. 
Ditos de sol, ~aretas de junco ..... ....... . 
Chaves de latão ou aço para relogios de algi-

beira . .... .... ... .......... . ....... . 
Ditas para ~:egisto, tanques, pipas ou toneis .. 
Chumbo em bruto .. .......... .... .. .... . 
Dito beneficiado, em folha, canos e munição 
Cobre em bruto de qualquer qualidade • .... 
Dito manufacturado em obra de fóra do Rei-

no, excepto as declaradas na Pauta ...•... 
Dito velho . ...... ....... .. .. .. .... . ... . 
Cofres de ferro para dinheiro, de qualquer 

qualidade e tamanho ........ . ......... · 
Colheres ou garfos de estanho ou metal. ... . 
Colheres ou garfos para chá, de metal .... . . 
Compassos de. ferro sortidos .. . ........ .. . 
Ditos de latão .. ... .... ....... . . .... ... . 
Conchas de madre per.ola .. .. ..... ... ... . 
Coral em rama polido .................. . 
Dito grégio da primeira, segunda, terceira e 

quarta sortes, em uma só addicão ....... . 
Dito rccaducto grosso da primeir~, segunda e 

terceira sortes, em uma só addicão •.•.... 
Dito barberisco ........•..... .' ........ . 
Dito polido .. ... , , ...........••..•..... 
Dito cascalho . . ............ .... . ..... , ; 
Dito redondo da primeira, segunda e terceira 

sortes ............•................. 
Dito medeania .. ... ............. •.. . ... 
Dito meudo de milheiro em macinhos .•. . .. 
Dito olivéti, que é comprido, em ma~os ..... 
Cordas de viola, maco de cem cordas •...... 
Ditas par b • b - ' D. a r a eca e r a ecao ........ ... .. . 

Itas de vidro para sombreireiros ..•..... . . 

DIREITOS A PAGAR 

EM RÉI!/ . 

cento 
duzia 
arroba 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

um 
)) 

duzia 
uma 

quintal 
)) 

)) 

)) 

)) 

um 
duzia 

)) 

)) 

)) 

arroba 
arratel 

arroba 

)) 

)) 

)) 

)) 

arratel 
)) 

macinho 
)) 

)) 

)) 

duzia 

40 
80 

300 
400 

1~800 
1?/1520 
1.~280 

520 
80 

180 
240 

180 
430 
280 
600 

2~400 

9$600· 
1$200 

8$800 
120 

60 
120 
160 

1~000 
400 

2$100 

1$000 
400 
520 
160 

460 
200 
240 
150 
180 
960 
180 

180i 
Marco 

t9' 



180~ 
J!Ja~co 
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166 REINADO DA SENHORA D. lUARL\. I. 

DÉSIGNATION DES ARTICLES DIIOITS À PAYER 

EN RÉIS 

Cordons de crin pour l es chapeliers .. . , . . .. la douzaine 
Dits de laine ou de fi!, pour les gauces de 

chapeau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la livre 
languettes de cuirpeint poursouliersde f em me la douzaine 
Cuirs du Brésil préparés pour chaise . . . . . . . la paire 
Dits pour tabourets.............. . . . . . . . >> 

Dits du Brésil façon de semelles grandes . . . . cbaque 
Dits pour semelles ordinaires . . . . . . . . . . . . . >> 

Dits petits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Di ts du Ilrésil en poils grands . . . . . . . . . . . . » 
Dits ordinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 
Dits petits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dits tannés du Brésil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dits peaux de veaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !'arrobe 
Dits blanc ou de couleur .... . ... . . . ...... la douzaine 
Dits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I' arrobe 
Dits de l\ioscovic assorlis . .. . . . . . . . . . . . . . . chaqúe 
Dits v aches, dains ou cerfs . . . . . . . . . . . . . .. . >> 

Clous pour les cordonniers . . . . . . . . . . . . . . . !e cent 

Dés de toute qualité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le mille 
Dits à coudre les voiles ... .. ....... . ..... la douzaine 
.Serpentines de laiton travaillées et à de'ux 

branches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chaque 
Dites à une branche ..... . ............... ' )) 

Dites unies à deux branches ..... . .. . .. . . . )) 

l>iles à une branche .......... . ........ . . )) 

E 
Tourne-broches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Ou til pour tailler les plumes. . . . . . . . . . . . . . >> 

Cordages pour navires goudronnés., ou non . . le quintal 
Dits de vieux fil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Brosses de toute espece por les habits . ... . .. la douzaine 
Dites rondes pour les cheYaux . . . . . . . . . . . . n 

Dites à manches d' os ponr les orfevres, et pour 
Jes dents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dites à manches de bois pour souliers et voi-
tures . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . » 

140 

90 
360 
80 
60 

14.2 
119 

96 
192 
169 
146 
261 

1$400 
1$14·0 
,1$200 

200 
960 
60 

1$000 
50 

200 
150 
120 
60 

1~920 
80 

1~200 
600 
360 
240 

75 

100 
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DESIGNAÇitO DOS ARTIGOS 

Cordões de cerdas para sombreireiros . .. . . . . 
Ditos de lã ou linho, para presilhas de cha-

péus .. ......... .. .. .. ... .. . . ... ... . 
Córtes de bezerro pintados para çapatos de 

mulher ..... .. .. . ... . .. .... . ....... . 
Couros do Brazillavrados para cadeiras ... . . 
Dito, para tamboretes .. . ..... • .. .... · . .. . 
Ditos do Brazil em meios de sola grandes . . . 
Ditos para solas ....... . .. . . ... ........ . 
:Pitos pequenos . . .... .. .. . .. .... ...•.. .. 
Ditos do Brazil em cabello, grandes ... .... . 
Ditos ordinarios . . . .... ... . ....... . .... . 
Ditos pequenos . .... ... ... ......... . .. . . 
Ditos tanados do Brazil ............... . . . 
Ditos bezerros . .... . ... . . . . .. . . . .. .... . 
Ditos acamurcados e cortidos em branco, ou 

de cores .. • .... ......... . . . ...... · · · · 
Dit.os ... . .. . .. . . . ...... . ... .......... . 
Ditos moscovias sortidos . .. . .. ... ... .. . . . 
Ditos vaccuns, gamo ou veado ..•......... 
Cravadores para sapateiros .... ... . ...... . 

Dedaes de qualquer qualidade . ... . ...... . 
Ditos para marinheiros coserem vélas . . .. .' . . 
Dirandellas ou serpentinas de latão, lavradas 

e perfumadas, de dois lumes . .... . . ... . . 
Ditas de um lume .. .. ................ . . 
Ditas lizas de dois lumes .. .. .... . ..... .. . 
Ditas de um lume . . ... ... .. ...... . .... . 

Engenhos de ferro para assar carne ... . · ... . 
Bitos de ferro para aparar pennas ......... . 
Enxarcia de qualquer sorte, e ainda sendo da 

chamada enxarcia branca ou merlim .. . . . 
Dita de fio velho .... .. ........... . . ... . 
Escovas para vestidos de qualquer sorte .. . . . 
D~tas redondas para limpar cavallos .. . .. . . . 
Ditas de cabos de .osso para oirives, ou para 

.limpar dentes ..... . . .... .. . .. . . ... .. . 
D1tas de pau para limpar sapatos ou seges .. . 

DIREITOS A I'AG!R 

EM RÉIS 

duzia 

arratel 

duzia 
par 

)) 

um 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

arroba 

duz'ia 
arrob'a 

um 
)) 

çento 

milheiro 
duzia 

uma 
)) 

)) 

)) 

um 
)) 

quintal 
)) 

duzia 
)) 

)) 

)) 

140 

90 

360 
80 • 
60 

14-2 
119 

96 
t92 
169 
146 
261 

1$400 

14J>140 
1$ 200 

200 
960 

60 

1$000 
50 

200 
150 
120 
60 

1$920 
80 

1$200 
600 
360 
240 

75 
100 



180i 
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168 REINADO DA SENHORA D. Mili.U I. 

-
DÉSIGNATION DES ARTICLES 

DROITS À PAYER 

EN RÉIS 

Brosses à manches de bois pour les apparte-
ments . .. . . .... . . ... .... , ... . ... .. .. la douzaine 

Dites à manches courtes . . . , . . . . . . . . . . . . . . >> 

Petites épées de fer vernissées en noir. . . . . . cbaque 
Dites de métal argenlé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Dites dorées . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . » 
Miroirs à l'imitation de ceux de toilette n° 10 n 
Dits demi 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dits de quart de 10 ..... . .. . ..... . .... , . >> 

Dits de demi quart . ....... , . . . ... , . . . . . >> 

Dits de 10 hauts d'une palme avec bordures 
de verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dits de demi 10. . .. . .. . ... ... ..... . .... >> 

Dits de quart . . ...... . ...... . ...... ... . la douzaine 
Dits de demi quart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Miroirs de pocbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Gravures sur papier assorties .. ... . ...... , , >> 

Dites enluminées sur carton pour optiqucs . . n 
:Étain brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le quintal 
Dit fab:iqué. chez l'é_tranger outre les arlicles 

mentJonnes au tanf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dit vieux . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . >> 

Dit pour le teint des miroirs. . . . . . . . . . . . . . la livre 

F 
Couteaux à manches d'os ou de bois pour Jes 

cordonniers .. ••. . ... . .. . .......... . .. la douzaine 
Dits à manches garnics en argent pour table 

et dessert . . .. .. .. : . .. , . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dits à manches d'ivoirc .. . . . . . . . . . . . . . . . . n 
Dits à manches d'os ou de bois de toute qua-

lité . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
Petits couteaux à manches d'étain • . . • . . . • • >> 

Fer coulé de toute fabrique .. . .... .. . .. . . . !e quintal 
fer en verges, en feuilles ou en cercles . . . . . n 
Dit ancres de ' 'aisseaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dit fabriqué en ouvrages étrangers non men-
tionnés au Tarif •• . . . ...•.••. , , .. , • • . . >> 

Dit en barres de •toute qualité . . . . . . . . . . . . . >> 

Étaux pour les forgerons et les serruriers • • . !'arrobe 
Fers à papillotes . . . .. ..... . ... . .... .. . . . la douzaine 

-

600 
360 
240 
600 

1$ 000 
160 
120 
80 
40 

so · 
40 

240 
160 
100 

. 65 
480 

1$600 

4$800 
800 

60 

80 

!)60 
400 

240 
60 

840 
600 
760 



REGENCIA DO PRINCIPE REGENTE O SENHOR D. JOlO. 169 

DESIGNAÇÃO DOS Al\TIGOS 

Escovas com seus cabos de pau , que servem de 
vassouras para vasculhar c esfregar .. . .. . 

Ditas com cabos curtos . .... . . . .... . . .. . . 
Espadins de ferro envernizados rlc preto .. . . 
Ditos de metal prateados ....... . ........ . 
Ditos doirat.los .. . ...... . .. . ... . .. . . . . . . 
Espelhos á imitação de toucadores de n. 0 10 
Ditos de meio 10 ... . .... . . . .....• .. ••• . 
Ditos de quarto de 10 . . . ..... . .. .. . . ... . 
Ditos de meio quarto 10 . . . .... .. . .... . . . 
Ditos de 10, de um palmo, molduras de vidro 
Ditos de meio 10 . ... .. .... . .......... . . 
Ditos de quarto 10 ... . . . .. . . .. . ... . .... . 
Ditos de meio quarto 10 .. ... . ... . .. . ... . 
Ditos de algibeira ... . .. . .. . .. .... ...• . . 
Estampas em papel sor tidas . . .... . . . .... . 
Ditas de papelão illuminadas para vistas de 

camara optica .. .....• . . . .... . ... .. .. . 
Estanho em bruto . . . ... . .. . . . .... ... .. . 
Dito lavrado em qualquer obra de fóra do Rei-

no, excepto as declaradas na Pauta . . .... . 
Dito velho .. . ........... .... ... . ..... . 
Estanho para lume de espelhos . . ... . . . .. . . 

F 
Facas de cabo de osso ou de pau para çapa-

teiros ...... . . . ... . . . ... . .. .. . . . .... . 
Ditas de cabos de casquinha de prata pa ra 

mesa e sobremesa ... · .... . . ... . . . ... .. . 
Ditas com cabos· de marfim ....... ... . .. . . 
Ditas d_e cabo de osso ou de pau, de qualquer 

qualidade .. . . . ... .. . ........... . ... . 
Faquinhas mu ito pequenas, cabos de estanho 
Ferro coado em qualquer obra . . . .... . ... . 
Dito em verguinba ou em varões redondos, 

folha ou arcos ............. .. . . . ..... . 
Dito lavrado em ancoras .. . . .. •.. . .... .. . 
Dito manufacturado em obras de fóra do Rei-

no, excepto as declaradas n'esta Paula ... . 
Dito em barra de qualquer sorte ..... . . . . . 
Dito lavrado em tornos para ferreiros e serra-

lheiros . . . . .. . .... . .. . ...•...... .. .. 
Ferro·s para levantar cabello . • • . . .. .... .. . 

DIREITOS A P.\G .IR 

EM RÉIS 

duzia 600 
)) 360 

um 240 
)) 600 
)) 1~000 
)) 160 
)) 120 
)) 80 
)) 40 
)) 80 
)) 40 

duzia 240 
)) 160 
J) 100 
)) 65 

)) 480 
quintal 1$ 600 

)) 4~800 
)) 800 

arratel 60 

duzia 80 

» 960 
» 400 

)) 240 
)) 60 

quintal 840 

)) 600 
)) 760 

)) 1~920 
)) 320 

arroba 240 
duzia 160 

180{ 
Marco 

19' 



180i 
Marco 
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170 REINADO DA SENHORA D. MARIA I. 

DÉSIGNA'tiON DES ARTICLES 
DllOlTS À PAYER 

E!\' RÉIS 

Fers à repasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chaque 
Dits de laiton .... . ....... . .. .. . . .. . . . . . )) 

Fil de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !'arrobe 
Dit dp cuivre . .. . . . .... ..... -. .... .. ... . )) 

Dit de fer pour cardes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ia livre 
Haleines de cordonnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ie mille 
Fil de laiton ou argent faux pour clavecins, 

pour enfiler, ou pour tout au tre usage. ... la livre 
Flutes de bois d'ébêne traversieresà cinq tuyaux 

de rechange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chaque 
Dites de buis à cinq idem . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Flageolets à trois idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Flutes à bec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Fleurs de plumcs, soie, batiste, rub;ms et co- { clouzaine 

con .... ... . . . .. . -. ........... . . .. .. 1 de pieds 

40 
60 

400 
1s2oo 

20 
240 

130 

:1 ~200 
480 
240 
200 

600 

Dites. en bra~ches de toute 
1
qualité jusqu'à I douzaine 1 1 ~600 hmtlleurs a chaque brancne .. . . .. ..... \ debranches l 

Souffiets de- cheminée.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . chaque 80 
Dits pour forges d'o rfêvres . . _ . . .. _ . . . . . . . >> 560 
Dits pour forgerons ou serruriers. . . . . . . . . . " 2~400 

Fe~e~~a_n_c_ ~~ ~~~l~.:~~~t·é- ~~ ~~~i~~ ~L-~~ ~~i~~ l ~~~fu= ~ 4 
Feuilles rl e cuivre pour boutons . . . . . . . . . . . la livre 48 
Dites de cuivre argenté pour boutons. . . .... " 280 
Dites de laiton pour idem. . ... . ..... .... . » 48 
Oripeau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100 
Lames pour peti tes épêes . . .. . . .. ... . . .. . . la douzaine 290 
Dites pour llcurets .. . . __ .. . ... .. . . . . . . . . » 960 
Feuilles de fer pour scies de toute grandeur. ·. chaque 70 
Flacons de verre no ir depuis une jusqu'à trois 

.c a nades à bouchons de v erre .. .......... la douzaine 360 
Dits de verrc blanc coloré, et de composition -

potrr les odeurs . . ...... . ............ . )) 320 

Épingles à crochet pour les cbeveux. . . . . . . . le cent 20 
:Bouteilles de verre noir de demie canade et au , 

dessous . .. ...... . ....... .. . . ... . .... Ia douzaine 78 
Dites jusqu'à deux canades . . . . . . . . . . . . . . . » 230 
Dites de deux et demie canades jusqu'à trois » 360 
Dites de t rois et demie jusqu'à cinq.. . .. . .. " 640 
Dames Jeannes de six à sept canades. . . . . . . " 80 
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DESIG:IAÇÃO DOS ARTIGOS 

Ferros para engommar .... .. . . ... . . . ... . . 
Ditos de la tão . . .. . ......... .. .. .. . . ... . 
Fio de ferro . . .. . ............. ...... . . . 
Dito de arame ......... . . .. ... . . .. . ... . 
Dito para cardas . .. ... . .. . . . .. .. . . ..... . 
Dito para sapateiros . . . .............. . .. . 
Dito de latão ou prata fa lsa para manicordio 

de qualquer qualidade, ou para engranzar, 
e outra qualquer obra ...... . . . .. . . ... . 

Flautas travessas de pau ebano, de ciuco ca-
nudos . . ............ . .. ... .. . . . .... . 

Ditas de pau de buxo de cinco canudos . . . . . 
Ditas de tres canudos ou flau tins ...•. . .. . . 
Ditas doces .. ........... . .... . .... . . .. . 
Flores de pennas , seda, cambraia, fita ou ca- 1 

zulo ........... . . .. . - - ... · · · · · · · · · . ) 
Ditas em ramos de qualquer qualidade, até 1 

oito flores em cada ramo .. . . . ..... . .. . f 
Folles de mão para foga reiros ... . ....... . . 
Ditos para forjas de ourives ............ . . 
Ditos para ferre iros ou serralheiros .... ... . 
Folhà de Flandres de qualquer qualidade em 

barris e caixas . . .. . . . ... .... . .. .. ... . 
Dita de cobre para botões ........ .' ..... . . 
Dita de cobre prateada para botões ...... . . 
Dita de latão para ditos . . ..... . .. ....... . 
Dita de lata ...... . .... .. ..... . ..... . . . 
Dita para espadins . ...... ... .... . ..• .. . . 
Ditas para lloretcs .. : .. , ....... .. .... . . . 
Ditas de ferro para serras de qQ.alquer tamanho 
Frascos de vidro preto de ,uma até tres cana-

das, bôcas de vidro .. .. . . . . ..... . . : . . . . 
Frasquinhos de vidro branco pintados de co-

res, para aguas de cheiro .. .. .. . ... ... . 

G 
Ganchos de ferro para segurar cabello .. . . . . 
Garrafas de vidro preto de meia canada, e d'abi 

para baixo .... .. ... . ... . ... ... . •. . .. 
Ditas de uma até duas canadas . . . . ... .. .. . 
Ditas de duas canadas e meia até tres canadas 
Ditas de tres e meia até cinco canadas . .... . 
Garrafões de seis até sete cana das .. .. ... . . . 

DIREITOS A PAGAR 

EM RÉIS 

um 40 
)) 60 

arroba 400 
)) 1 ~200 

arratel 20 
milheiro 240 

arratel 130 

uma 1~200 
)) 480 
)) 240 
)) 200 

duzia ! 600 de pés 
duzia 11~600 de ramos 

um ·80 
)) 560 
)) 2$400 

folha 4 
arratel 48 

)) 280 
)) 48 
)) 100 

du zia 290 
)) 960 

uma 70 

duzia 360 

)) 320 

cento 20 

duzia 78 
)) 230 

' )) 360 
)) 640 
)) 80 

1804 
Marco 

19" 
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172 REL."ADO DA SENHORA D. 1\IARIA I. 

DÉSIGN!TION DES 'ARTICLES 
DROITS À PAYER 

EN RÉIS 

Dames Jeannes de huit canades. . . . . . . . . . . . chaque 
Pour les verreries empaillées, les droits s'au

gmenteront.ou se d imiauerontsui vau t Ieur 
grandeur . 

Fourchettes de fer à manches d'ivoire pour ta-
ble ou dessert. . ....... .... .......... . la douzaine 

Dites garnies eu argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dites à manches d'os ou de bois. . . . . . . . . . . » 
Dites de métal ou d' étain . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Grandes spheres trois ensemblc . . . . . . . . . . . 'res trois 
Dites ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dites petites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

I 

95 

400 
960 
240 
120 

1$200 
640 
480 

Amadoux de cuir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I' arrobe 960 
Dit de chardon . . . . . .. .. . . . . ..... : ... . . : » 360 
Tableaux pour les autels ave c bordures de v erre 

argentées ou dorées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les trois 320 

L 

Écouvillons à manches de bois .. . . . . . . . . . . chaque 
Alambics de cuivre à tuyaux d'étain ou •de 

métal et tout l'attirail ,en grand . .... . ... . l) 

Laiton brut eu feuilles . . . .. . . . - . ... . .. .. . Ie quintal 
Dit fab:iqu ~ en ouv~ages de l'étranger non 

mentwnnes au Tanf. . . . .. . .. .. .. . ... . . )) 

Dit vieux . .. . . ... . . .. . . ... . . .. ... . .. . . )) 

Éventails seront tarifés au bnreau selon Jeur 
qualité. 

Carreaux de pierre de buit pouces carrés. . . . chaque 
Dits de marbre blanc .. .. . . . .. . . . . ...... . )) 

Limes assorties . . . . . ............. . .. . ... la douzainc 
Livres pour compte se tariferont au bureau 

selou leur grandeur et Jeur qualité. · 
Gants de daim ou de chamois. . . . . . . . . . . . Ia paire 
Dits fourrés ou de peau de castor . . ..... . .. la douzaine 

l\1 

40 

52$000 
2$400 

9$600 
1$200 

12 
36 

150 

90 
460 

Grandes cartes géographiques eu papier . . . . chaque 32 
Dites ordinaires . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . ». 24 
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DESIGNAÇ.:\0 DOS ARTIGOS 
DIREITOS A P olGAR 

E!l RÉIS 

Garrafões de oito canadas. . . . . . . . . . . . . . . . um 
Para os objectos de vidro empalhados se 

augmentarão ou diminuirão os direitos 
segundo o tamanho . 

Garfos de ferro de cabo de marfim para mesa 
e sobremesa . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . duzia 

Ditos de cabos de casquinha de prata... . . . . " 
Ditos de cabos de osso ou de pau . . . . . . . . . . " 
Ditos de cabos de metal ou estanho . . • . . . . . " 
Globos grandes para mathematica ... . ... . .. jogo de tres 
Ditos ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . " 
Ditos pequenos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

91> 

400 
960 
240 
120 

1$200 
640 
480 

Isca de coiro para accender lume.. . . . . . . . . arroba 960 
Dita de cardo ... ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 360 
Jogos de sacras com molduras de vidro pra-

teadas ou doiradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tres 320 

L 
Lambazes de lã com cabos de pau . . ... . .. . 
Lambiques de cobre com canudos de estanho 

ou metal enroscados e seus pertences grandes 
.Latão em bruto ou pasta ............ . .. . . 
Dito manufacturado em obras de fóra do Rei

no, excepto as declaradas n'esta Pauta ..•. 
Dito velho . ... ~ ........ .. .. .. .. ...... . . 
Leques se regularão na ivlesa segundo suas 

qualidades. 
lages de palmo em quadro .. .. .. ...... .. . 
Ditas de pedra jaspe ................... . 
Limas sortidas . : . .. .... .•.... ....•• ... . 
Livros para memorias se regularão na Mesa 

segundo o seu tamanho e qualidades. 
Luvas de bezerro acamurçado ou de couro de 

veado .....• ..... . · · · · •. .. • ......• · · 
Ditas de pellica ou pelle de castor ........ . 

Mappas em papel grandes . . • , •.....• .. . . . 
Ditos ordinarios ..........• , ••....... · .. 

um 

)) 

quintal 

)) 

)) 

um 
)) 

duzia 

par 
duzia 

um 
)) 

40 

52$000 
2$400 

9$600 
1s2oo 

12 
36 

U50 

90 
460 

32 
24 

18M, 
:l\larco 

19' 
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17 4 REINADO DA SENHORA D. MARIA I. 

DÉSIGN!.TION DES ARTICLES 
DROITS À PAYER 

EN RÉIS 

Cartes géograpbiques petites...... . .... . . . chaque 16 
Marcassite . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la livre 200 
Marteaux de fer pour Ies cordonniers, et nu-

tres plns petits ... . ......... . ...... . . . la douzaine 300 
Masques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 480 
Miei . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la canl!de 12 
Mélasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'almude 120 
Moulins à café avec caisse de bois de toute 

grandeur ... .... ......... .. .... .. .... cbaque 130 
Dits en fer ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 210 
Ressorts de fer pour borloges . , . . . . . . . . . . . " 30 
Mêches .. .. ...... .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lc quintal 800 

N 
Couteaux de France fermans assortis à man-

cb'es de hois ... . ...... . ..... . . . ...... la douzaine 12 
Dits avec ressorts de fer, manches d'os.... . . " 145 
Rnsoirs à manches de corne ou de baleine. . . » 280 

Lunelles avec étuis de chagrin el r.essorts à 
branches, ou sans étui . . .. . .... ~ . . . . . . . chaque 

Dites ordinaires sans ressorts . . .. . ........ Ia douzaine 
Dites longue-vue garnies en cuivre. . . . . . . . . chaque 
Dites plus ordinaires ... : . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Dites petiles • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dites à qualre tuyaux • de carton couverts de 

chagrin . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dites ordinaires à trois tuyaux . , . . . . . . . . . . » 
Dites petites à deux luyaux . ........ ... . ,. » 
Dites de poche pour le théatre garnies en os, 

etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Dites longue-vues à tuyau~ de cuivre. . . . . . . . » 
Dites à longue-vue tuyaux de cuivre ordinai-

res . . . ............ . . .. ...... . ....... » 
Dites pelites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Dites à longue-;vue anglaises avec caisse, pied 

de cuivre et attirail ... . ... .. .. . ... . . : . n 

Lorsque les lunebtes seront d'une qualité 
supérieure, on les tarifera au bureau. 

Serinettes .. . .... . .... . ...... . ....... · · >> 

192 
80 

1$280 
640 
240 

192 
160 
100 

40 
2$880 

1~600 
960 

2$560 

800 
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DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS 

Mappas em papel pequenos .... .' .... .. ... . 
:Marquezita .. . .. . .... ... .... . ......... . 
Martell'os de ferro para sapatei ros, e outros 

ma is pequenos . ..... . . .. . . . . . ..... .. . 
Mascar<JS . . .. . .. . ... . . ... ............. . 
Mel . . .. . .. . . . ... .... ... .. . .. ... .. . . : . 
Melaço . . .. . . .... . ......... . ... . ... . . . 
Moinhos para moer café com caixa de pau de 

qualquer tamanho . ..... . ....... .. ... . 
Ditos de fer ro . ........... .. . .. ........ . 
Molas de ferro para relogios .. .. ... . . . . .. . 
Murrão . ... ............. . ...... . . .... . 

Navalhas de !'rança sortidas, de cabo de pau 
Ditas com mola de ferro, de cabo de osso .. . 
Ditas de barbear, de cabos de ponta de boi 

ou barba de baleia ..... . ... .. . ....... . 

Oculos de nariz com sua cain de lixa e mola 
. de segurar na cabeça, ou sem caixa .. . . . . 

D1tos sem molla ordinarios para nariz .. ... . 
Ditos de longa vista com remates de latão .. . 
Ditos mais ordinarios . ... ... ..... . . ..... . 
Ditos pequenos ....... . .... ...... .... . . . 
Ditos de quatro canudos de papelão fo rrados 

de li xa . ...... .. •....... .... ........ 
Ditos ordinarios de lires canudos .. . .... ... , 
Ditos pequenos de dois canudos ....... .' .. . 
Ditos a que chamam de punho para theatro, 

com seus remates de osso, etc .. ..... ... . 
Ditos de longa vista, canudos de latão grau-· 

des ....... ..... . . ... . ..... .. . .. ... . 
Ditos de longa vista, canudos de latão ordi-

narios .. ........ . . .. · . . ... .... ....... . 
Ditos pequenos ...... .. ...... . . ... .. . .. . 
Ditos de longa vista , inglezes, em caixas de 

,Jatão com pés de dito, e seus pertences . .. 
Sendo os oculos de qualidade superior se

rão taxados na Mesa . 
Orgãos para ensinar passaras ....... . ....• 

DIREITOS ,l PAGA r: 

E~l RÉIS 

um 16 
arra tel 200 

duzia 300 
)) 480 

canada 12 
almude 120 

um 130 
)) 210 

uma 30 
quintal 800 

duzia 12 
)) 145 

)) 280 

um 192 
duzia 80 
um 1~280 

)) 640 
)) 240 

)) 192 
)) 160 
)) 100 

)) li O 

)) 2$880 

)) 1~600 
)) 960 

)) 2~560 

)) 800 

180!1 
Marco 

19" 
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176 REINADO DA SENHORA D. !\fARIA I. 

DÉSIG:i'i!TION DES !RTICLES 
DROITS À P.I.YER 

EN RÉIS 

p 

Étuis à cure-denls de toute qualité .... .. .. . la douzaine 
Toiles à tamis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !'arrobe 
Papier à écrire de toute qualité. . . . . . . . . . . . la râme 
D~t ~ris .P?ur em~aller ... .. . .. . : . . . . . . . . . >> 

D1t 1mpenal de Genes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 
Dit royal de Gênes. . . ... ... .. . . . . . . . . . . . >> 

Dit bàtard ou grand raisin . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dit d'Hollande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dit impérial d'Hollande • . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dit royal . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . n 
Dit bâtard... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 
Di t Lombard de tou te qual i té pour cartouches n 
Dit peint, imprimé ou réglé . . . . . . . . . . . . . . n 
Dit doré ou argenté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dit en roulcaux ponr teinturcs de toute es-

pcce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !e côve 
Cartcns assortis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cbaque 
Pelles de bois garnics en fer . . . . . . . . . . . . . . n 
Raisins secs d'Alicante.... . .. . ..... . ... . . !'arrobe 
Dits de Corinlbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 
Pierres à fusil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dites m'culcs de toute grandeur.. . . . . . . . . . . cbaque 
Dites à aiguiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 
Dites à repasser les rasoirs .... . . .. ..... .. la douzaine 
Peaux de cbcvre en poil. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dites de hamster détacbées ou sans doublures n 
Dites de moutons facon de daim, cbamoisées 

ou en mégies, en bianc ou de couleur . . . . » 
Dites de lapin ou de cbat . . . . . . . . • . . . . . . . n 
Dites de mouton b lanc ou I;Joir 1 détacbées ou 

cn fourrures de Russie.. . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dites de furet ou de chat . . . . . . . . . . . . . . . . n 
Dites de cigne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cbaque 
Dites de cbicn de mer . ...... . ... . . . ..... Ia douzaine 
Dites de renard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cbaque 
Dites de loutre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 
Dites de taupes . ............ . ...... . .... la douzaine 
Dites de rats ou petits gris : . . . . . . . . . . . . . . » 
Dites d'hermine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dites de tigre assorties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . chaque 
Dites d'ours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

95 
3$>200 

180 
60 

480 
1$200 

340 
520 

1$080 
1~240 

640 
200 
960 

1$280 

20 
3 

40 
195 
260 
160 
230 
40 
4~0 
100 
240 

5'00 
720 

1$920 
1$>440 

160 
240 
240 

40 
96 

480 
960 
240 

1~920 



REGENCIA DO PRINCI·PE REGENTE O SENHOR D. JOÃO. 177 

DESIGNAÇ ÃO DO S ARTIGOS 

Pàl iteiros de qualquer qualidade ........ . . 
Pannos de cerd·as para peneiras . : . . ... .... . 
Papel de qualquer qualidade .... . . . .. .. . . . 
Dito pardo para empapelar ..... . .. . ... . . . . 
Dito imperial de Ge.nova . . . . . . . . ..... ..... . 
Dito real de Genov·a . .. ... .... ... ... .. . . .. . 
Dito bastardo, ou papel marca grande .. . . · . . 
Dito de Hollanda ... . .. . .. . ..... . ... : .. . 
Dito imperial de Hollanda . .. . . . . . . . .. • ... 
Dito real ...... .. .. . ... . . . . · · ... · · · · · · . 
Dito bastardo .. .... ~ .... . . . . •...... ..• •. . 
Dito lombardo para encartuxar de . qualquer 

parte . . ... . ... .. ..... . . .. . .' · · · · · ·· · · · 
Dito pintado, imprensado ou pautado . .... . . 
Dito com lavores de oiro ·ou prata .. . . . ... . 
Di to em rolos para pinturas de qualquer sorte 
Papelões sortidos ... . .. . .... . .. ... , .. .. , .. 
Pás de pau chapeadas de ferro . . . .. . .. .. . . 
Passas de A li cante . . . . .... . ... ..... . ... . 
Ditas de Corinto . . . . . .•......•. . ••. . .... 
Pederneiras parà es.pingardas . ... . . . . . ... . 
Pedras mós de qualquer tamanho ... . .. . .. . 
Ditas rebolos 

.Ditas para am~ia·t· ~~~~Ih~~ 'cie' b~;b~: :::::: 
Pelles de cabra 'lm cabello .. , .. . . . ...... . 
Ditas de ai mister soltas ou sem forros ....• . 
Dit;is ou pellicas, carneiras e de cordeiro cor
. timento de camurça ou em branco e de co-

res . . .. .. . ............ .. ..... . . .••.. 
Ditas de coelho ou gato .. . .... . •........• 
Ditas de cordeiro branco ou preto, soltas ou 

em forros, da Russia .... . ........ . .•.. 
Ditas de tourão ou gato .. . .... . ..••.••••. 

.Di tas de cisnes ....... . ...... . ......... . 
Ditas de lixa . ...... .. •........•........ 

' Ditas de rapoza .. . . . . •...••. . .•.. .. .... 
Ditas de lontra • . .• . . ... · ..... . •.•...... 
Ditas de toupeira .........•.. . ..•.... . .. 
Ditas de rato ou petegriz .•. . ............. 
Ditas de arminho ......... • ... ·· .. •• .. ·· 
Ditas de tigre sortidas ... . .... . .. •. · • · · · . 
Ditas de urso ... . .. .......... . ....... . . 

'I'OL. IV. 

DIDEITOS A PAGAR 

EDI RÉIS 

duzia 95 
arroba 3$200 
resma 180 

)) 60 
)) 480 
)) ~?i)200 
)) 340 
)) 520 
)) 1$080 
)) 1§;24:0 
)) 640 

)) 200 
)) 960 
)) 1$)280 

cova do 20 
um 3 
uma 40 

arroba 195 
)) 260 
)) 160 

uma 230 
)) 40 

duzia 480 
)) - 100 
)) 240 

'' 500 
)) 720 

)) 1$920 
)) 1§;440 

uma 160 
duzia 240 
uma 240 

)) 40 
duzia ' 96 

)) 4!80 
)) 960 

uma 240 
)) 1$)920 

12 

' 
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DÉSIGNA.TION DES ARTICLES 
DROITS À. PAYER 

EN RÉIS 

Peaux d'hermine peintes en coulcur. . . . . . . . cbaque 
Dites de martres contrefaites • . • . . . . . . . . . . •> 
Dites de lievre •........... ! ............ la douzainc 
Plumcs d'oie pour écri re . . •.. ·. . . . . . . . . . . . !e mille 
Crayons tres-ordinaires . .. .. .. . .. . . ..... . la douzaine 

' Dits eu bois garnis de cuivre de toute qualité 
et non ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Peignes de come . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dits eu bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Casso.lettes de cuivre à manche de bois. . . . . . cbaque 
Parcbemins de toute qualilé ... . ..... .. ... la douzaine 
Pinceaux pour goudronner à manches de bois » 
Dits pour peintres assurlis . . .. ...... . . . -. . . » 
Dits à manches de plumcs. . . . . . . . . . . . . . . . » 
Poix . . .... ... .. . . . ....... .... . .. ... .. !c quintal 
P~umes ~ou r cbapeaux blancbes ct de couleur cbaque 
D1 tcs DOI res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dites détacbées pour panaches de toute cou-

leur et grandeur ........... . ....... . .. une plume 
Dites bru tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la livre 
Poudre conformément à !'Alvará du 13 Jnil-

lel 1778 . .......... ........... ..... . 
Pommades .................. . . . ....... . 
Clous de toute qualité vcnant de l'étranger .. 

R 

!e quintal 
la livre 

le quintal 

100 
480 
960 
600 

12 

60 
120 

35 
100 
720 
400 

40 
16 

280 
385 
140 

48 
120 

4SOOO 
320 

1$800 

Violons de bois vernis avec ou sans archet. . . chaque 640 
Pcti!s violons de sapin pour les cnfans.. . . . . » 20 
Raqu ettes pour volans ou bailes..... . . . . . . la paire 120 
Oignons de fleurs .. . ....... ... ...... .... la douzaine 48 
Souricicres de bois ou de fer avec ressort. . . . » 480 
Horlogcs à sonncrie cn caísse de bois pour bu-

reaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chaque 
Dites sans sonnerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dites contre muraill es en caísses de bois . . . . » 
Dites sans caísse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
:Monlres d'or de poche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dites d'argent... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. » 
Dites de similar ou cuivre.................... » 
Dites à sablier d'une heure et moins . . • . . . . » 

10$000 
6Sooo 
8.~000 
4~000 
4$000 
2~000 
1~600 

8 
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Pelles de arminho pintadas de cores • . •. . . . 
Ditas de marta contrafeita . .. . .. . . . .... .. . 
Ditas de leb re ...... . . . .. . ... . ..... .. .. . 
Pennas de pato para escrever ....... .. ... . 
Ditas de lapis muito ordinarias . . ... .... .. . 
Ditas em caixas de pau, e ditas com tarrachas 

de latão de qualquer qualidade, não sendo 
das muito ordinarias .. .. ... . . . . ...... . 

Pentes de ponta de boi .... .. ... ... ...... . 
Ditos de pau . : . ... .. .. . . ... . .. . . . ..... . 
Perfumadores de latão com cnbo de pau .... . 
Pergaminhos de qualquer qua lidade . .. . . .. . 
Pinceis para alcatroar, de cabos de pau . .. . . 
Ditos para pintores, sortidos . .. . . . ....... . 
Ditos em pennas ... .. . .. .... .. .. .. .. .. . . 
Pixe .. . ...... . .. . . .. ... . .... . .. . .. . . . 
Plumas para chapéus, brancas e de cores . .. . 
Di tas pretas ...... . ....... ... .... . .... . 
Di tas em pennas soltas para pennachos de qual

quer côr e tamanho • ... . . ... .. .... . .. . 
Ditas brutas .. . . ... . ... .... ... . . . .. . · .. 
Polvora na conformidade do Alvará de 13 de 

Julho de 1778 ...... ... ..... ..... . .. . 
Pomadas . ....... .. . .. .. .. . .. ......... . 
Prego de qualqu er qualidade, de fóra do Reino 

R 
~ 

Rabecas de pau envernizadas, com seu arco 
ou sem elle . . .... ..... . .. ... .. . .... . . 

Rabequinbas de pinho pintadas para meninos 
Raquetas para jogos de volantes ou pella ... . 
Raizes de flores, ou cebolas .. ..... . .. . ... . 
Ratoeiras de pau o.u ferro com sua molla ... . 
Relogios de repeti ção em caixas de pau para 

cima de bofete . . . ..... . . . . .. ........ . 
Ditos sem repetição ..... . . . ............ . 
Ditos para parede em caixas de pau . ... . .. . 
Ditos sem caixa ... .. . . . . ...••........ · · 
Ditos de oiro para algibeira . . . · . ......... . 
Ditos de prata . . .. . .... . · .• .. · . .. .. .... . . 
Ditos de tambaque ou latão ....... . ... .. . . 
Ditos ou ampulhetas de areia de uma hora e 

d'aqui para baixo .• • . ........ .. .... .. . 

DIREITOS A PAG.lR 

EU RÉIS 

uma 100 
)) 480 

rluzia 960 
milheiro 600 

duzia 12 

)) 60 
)) 120 
)) 35 

um 100 
duzia 720 

)) 400 
)) 40 
)) 16 

quintal 280 
uma 385 

)) 140 

penna 48 
arratel 120 

quintal 4$000 
arratel 320 
quintal i$800 

uma 640 
)) 20 

par 120 
duzia_ 48 

)) 480 

um 10$000 
)) 6$000 
)) 8$000 
)) 4·$000 
)) 4$000 
)) 2$000 
l) 1$600 

)) 8 

1804 
Marco 

19' 
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180 REINADO DA SENHORA D. MARIA I. 

DÉSIGNATION DES ARTICLES 
DROITS À. PAYER 

EN RÊIS 

Montres à cadran en boites de cuivre oud' ivoire la douzaine 240 
Dites grandes avec cadran en cuivre . . . . . . . . '' 720 
Dites de plomb ou cl'étain pour les enfans. . . " 120 
Images en parchemin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le cent 320 
Dites enluminées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 160 
Dites en papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 120 
Dites de demi-carré et au dessous.. . . . . . . . . 60 

s 
Tire-bouchons de fer . .... .... ........ . . : la douzaine 160 
Seringues d'ivoire assorties. . . . . . . . . . . . . . . " 280 
Cacbets et breloques pour montres de toute 

qualité ... .. . .. . ... . . ... . .. ·. . . . . . . . . chaque 60 

T 

Tabatil~res de composition de toute qualité . . Ia grosse 60 
Touilliers garnis en verrerie . . . . . . . . . . . . . . chaque 240 
Ciseaux pour couturieres assortis ..... . .. .. Ia douzaine 110 
Dits pour barbiers, tapissiers .et cordonniers '' 300 
Petits étaux en fer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 360 
Dits petits à Ia main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chaque 120 
lfouchettes de fer ... .. .... . . ...... . .... . Ia douzaine 240 
Boyaux séchés cn rouleaux de vingt à vingt 

six vares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le rouleau 120 

v 
Médailles de cuivre assorties. . . . . . . . . . . . . . Ia grosse 200 
Vilbrequins assorlies et vrilles .. ... .... ... la douzaine 60 
-V erres de cristal de toute qualité . . ... ..... !'arrobe 2$800 
Dits pour vitres blancs.et verts. . . . . . . . . . . . '' 1,600 
Dits façon de cristal pour liqueurs et café. . . " 1,600 

I douzaine I 60 Dits à lunettes ............. .. ........ · de paires I 
Dits de montre .......... .. . ... . .•... . .. Ia d9uzaine 136~ 
Dits en teint pour miroirs d'une palme . . . . . chaque 
Dits d'une palme et demie... . . . . . . . • • . . . . " 170 
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DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS 

Relogios de algibeira para tomar o sol, em 
caixa de latão ou marfim ... .. . . .. .... . . 

Ditos grandes em chapa de latão com mostra-
dor .. .. .. ..... .. . . .... . . .. . . ...... . 

Ditos de chumbo ou estanho com mostrador 
sómente, para creanças .. .. .. .. . . ..... . 

Registos em pergaminho . · .. . . ... .. . .. . .. . 
Ditos ill um i nados . . .. . ... . .. . . ... . . .. . . . 
Ditos de papel .... . .. .. . . ... .. .. .. .... . 
Ditos de meio quarto e d'abi para baixo . .. . 

Saca rolhas de ferro . .. .. ... . ... .. . • . . : .. 
Seringas de marfim, sortidas . .. ... ... . ... . 
Sinetes e brincos para rclogios de qualquer 

qualidade .. .... .. . .. .... . . . ... . .. . . . 

T 
Tabaqueiros de gesso ou barro, de qualquer 

qualidade .. ..... . . ... .. ... .. . ...... . 
Talheres de pau com suas galhetas de vidro .. 
Tesouras para costureiras, sortidas . . .. .. . . 
Ditas para barbeiros, alfaiates ou sapateiros 
Tomi lhos de ferro . ....... .. ....... . ... . 

· Tornos de mão pequenos ..... .. . . .... .. . . 
Tesouras de ferro para espevitar ..... ..... . 
Tripas seccas em massa rocas de vinte até vinte 

e seis varas .. . . ... . . .. . .. .. .. ... . . . . . 

Veronicas de latão sortidas . .. .... ....... . 
Verrumas sortidas . . .. . .. .. . ..... . . ... . . 
Vidros crystallinos de toda a qual ida_de ... . . 
Ditos para vidraça, brancos e verdes .... . . . 
Ditos verdes á imitação dos crystail inos, para 

licores e boticas .. .. . . .. . .. . ... ...... . 
D· . l llos para oculos de nanz . .. . . ....... · . . . 

Ditos para relogios de algibeira ... ....... . 
D~tos com lume para espelhos de um palmo . . 
Ditos de um e meio palmo .. .. . ... . · · · · · · 

DIREITOS A PAGAR 

EM R.ÉIS 

duzia 

)) 

)) 

cento 
•ll 

)) 

)) 

duzia 
)) 

um 

groza 
um 

duzia 
)) 

)) 

um 
duzia 

massa roca 

groza 
duzia 
arroba 

)) 

)) 

duzia 
de pares 
duzia 

um 
)) 

; 
í 

240 

720 

120 
320 
160 
120 

60 

160 
280 

60 

60 
240 
110 
300 
360 
120 
240 

120 

200 
60 

2$800 
1$600 

1$600 

60 

160 
. 36 
17(). 

180i · 
Março-•· 
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182 REINADO DA SENHORA D. MARIA I. 

DÉSJGNATION DES ARTICLE8 

Vcrres en teint pour miroirs de dcux palmes 
Dits de deux et demie ..... . ... ......... . 
Dits !I e trois palmes ................... , . 
Dits de trois et demie ........... ... ... .. . 
Dits de quatre palmes ..........• .... .... 
Dits de quatre et demie ...•............. . 
Dits de cinq palmes .................... . 
Vinaigres étrangers . . .. . . . ............ . . 
Petites guitares pour les enfans •.... ....... 
Carreaux cn cornc pour lanternes ..... , .... 

Dl\OITS À PAYEil 

EN RÉIS 

cbaque 
)) 

)) 

)) 

)} 

)l 

l) 

l'almude 
chaque 
le cent 

260 
460 
760 

1~0~0 
1~20Q 
1~64Ô 
1~940 

80 
25 

480 
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DESIGNAÇÁO DOS ARTIGOS 
DIREITOS A P ,\GAR 

EM RÉIS 

Vidros com lume para espelhos de dois palmos um 
Ditos de dois e meio. . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . » 
Ditos de tres palmos ................. ; • . >> 

Ditos de tres c meio. . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . » 
Ditos de quatro palmos •...•...... , • • • . . . >> 

Ditos de quatro e meio . . . . • • . . . . . . • • . . . . >> 

Ditos de cinco palmos • • • • • . • • • . . . . . . • • . . » 
Vinagre de fóra do Reino.. . • • • • . . • . • . . • . . ai mude 
Violinhas para meninos.. . . . . . . . . . . . . • . • • uma 
Vistas de ponta de boi para lanternas . . . . . . cento 

260 
460 
760 

1i,040 
1$200 
1;/l640 
1~940 

80 
25 

480 

1804 
Marco u· 
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18.4 REINADO DA SENHORA D. i\TARIA I. 

TARIF DES LAINAGES. 

DÉSIGNATION DES ARTICLES 

A 

'Fapis de la in e et bourre de soie de dix. côves 
de large et six de long .. .... . ... . ..... . 

Dits de sept côves cãrrés . . ............•.. 
Dits de cinq côves de la rge et qua lrc de long 
Dits sans bourre de soie et plus ordínaires . . . 
Sempiternelle ....... . ~ ... .. ... . . . ...... . 

DROITS À PAYER 

EN RÉIS 

chaque 
)) ' 

)) 

la vare 
le côve 

12$000 
10~000 
7$000 ' 

480 
56 

Ba'iettes de tou te quali té . . . . . . . . . . . . . . . . . » 68 
BaYetton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 160 

Quand ccs étoffes sont de demie largeur, 
elles payent la moitié de la taxe ci-dessus . 

Molleton de toule qualité. . . . . . . . . . . . . . . . . n 56 
Barraca o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 64 
·Bonnets de Jaine foulés , simples ou faits à l'ai-

guille . . .. . · ........... .. . ....... . .. . la douza ine 260 
·Dits doubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 520 
Droguet de laine qui se dépêchai t com me étoffe 

de deux palmes de large . .. . ... . , . . . . . . Je côve 32 

Cámelot d'Irlande qui se dépêcbait ponr bar-
ba risque de Iaine étroit . . .. . .......... . 

Dit de meilleure qualité de France et d'.A.n
gleterre qui se dépêchait pour barbarisques 
étroits et ordinaires jusqu'à deux palmes de 
large .. . . .... ....... .. . ... .. .. ..... . 

Dit poil jusqU:à trois palmes de large .. .... . 
Dit demi .poil .. .. .. .. ..... .... . . ...... . 
Casimir jusqu'à trois palmes de large ... .. : . 
Couvertures dites de Jit de toute qualité . ... . 
Tricots de laine faits à l'aiguille pour culottes 
Dits en couleur et imprimés . .. .•.. • .. . .. . 

)) 25 

)) 50 
)) 220 
)) 80 
)) 160 

chaque 260 
)) 160 
)) 200 
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PA. TA. PA.RA. AS F.A.ZEl\l)A.S DE LÃ . 

DESIGNAÇÃO DOS A.RTIGOS 

A 
Alcatifas de lã e borra de seda de dez cova-

dos de comprido e seis de largo .. . ..... . 
Ditas de sete co>ados de comprido e sete de 

largo .. .... . . . . . .......... . . .. . .. .. . 
Ditas de cinco cavados de comprido e quatro 

de largo .. . .. . .. . .....•... . ... . ..... 
Ditas sem terem borras de seda, que são mais 

ordinarias ... . .. ... .... . ..... . .... . · .. 
Âlllens, ou sempre dura ... . ......... . .. . 

B 
Baela de qualquer qualidade . ... . . . ..... . 
Baclão ........ . . . .. .. . .. ..... . ..... . . . 

E sendo de meia largura ametade. 
Baetilha de qualquer qualidade ........ . . . 
Barregana ... . ............. . .......... . 
Barretes de lã apizoados, singelos ou ponto 

de agulha . ..... . . . .......... . ... . .. . 
Ditos dobrados ... . . . .......... .. ...... . 
BriJbante de lã, que costumava de ·pacbar-se I 

por estofo de dois palmos de largo ... .. . . 

c 
Camclão de Irlanda, qne costuma\"a despa-

char-se por barberisco de lã estreito .... . . 
Dito de melhor qualidade, qne vem de França 

e Inglaterra, c se despachaYa por barbe
riscos estreitos e ordinarios, até dois pal-
mr,s de largo . . . . . . ........ . ..... .. . 

Carro de oiro até tres palmos de largo ... .. . 
Dito chamado meio carro . . ............ . . 
Cazimira alé tres palmos de largo ......... . 
Cobertores chamados de papa, de qualquer 

quaJidade ....... . ....... · · · · .... · · ·. 
Córles de lã de ponto de a"ulha para calções 
Dilos tecidos de cores e pintados .......... . 

DmEITOS A PAGAR 

EM RÉIS 

uma 12SOOO 

" 10$000 

" 7$000 

vara 480 
cova do 56 

)} 68 
)) 160 

" i56 . 
) ) 64 

duzia 260 
)) 520 

cova do 32 

)) 25 

)) 50 
» 220 
)) 80 
J) 160 

um 260 

" 160 
D 200 

180i 
Marco 

19" 



1804 
Marco 

19" 

186 REINADO DA SENHORA D. MARIA I. 

DtSIGNATION DES ARTICLES 
DROITS À PAYEil 

EN RtiS 

Crêpe de laine de trois palmes de large . . . . . le côve G5 
<;roisé de laine de toute qualité. . . . . . . . . . . . » 56 

D 
Damas de laine •...... . .......... .....•. )) 56 
Droguetle royale unie et brochée de deux pai-

mes .. . ......... . ....... . . .... ...... » 30 
Dite castor de France .................. .. )) 60 
Dite tres-ordinaire anglaise de deux à deux et 

demi palmes de largeur . ... ............ )) 48 
Duchesse de laine .............. .. . ..... : D 60 
Durance de laine de trois palmes de toute qua-

Iité -: . ...... . . ...................... )) 36 
Dite plus forte •............... . ........ l) 68 

E 
Étamine de laine de toute qualilé . ... .... . . ll 40 
Éton·e de crio de cheval. .............•... » 80 

F 
Tissu de laine de barbarie pour pavillons jus-

qu'à deux palmes de large de toute couleur » 12· 
Rubans, passements et lacets de Iaine de toute 

qualité .. .. .. .. .... ...... .. .. ...• , .. l'arrobe 2$400 
Dits de laine et fil .•.•.....•...•..•.. ... I) 4~800 

G 
Étamine de laine ................•.....• le côve 72 
Gorgoran de laine et soie ..•... .... .... . . )) 200 
Bure de laine pour les marins ......•.... .. la vare 12 
Dite de poil de chêvre de cinq palmes de Iarge 

en pieces, venant de France ............ l> 40 

L 
Laine préparée pour ma telas : ...•......... I' arrobe 800 
Dite brule .... .... .... ..•.......... · · )) 480 
Dite anglaise fine en pelotes ou en échevaux 

dépêchée pour Jaine de chameau . ... ..... la livre 720 
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DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS 
DIREITOS A PAGAR 

El\1 RÉIS 

Crepe de lã, que costuma ter tres palmos de 
largo . • • , . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . cova do 65 

Crizé de qualquer sorte. . . • • • • . •. . . . . . . . . • » 56 

D 
' 

Damasco de lã •..•... . . . .. . . .•....•.... 
Droguete rei liso e lavrado, de dois palmos . . 
Dito castor de França ... . .. . • . ... .. .. ... 
Dito pano muito ordinario Inglez, de largura 

de dois até dois e meio palmos ..•..•. . . . 
Duqueza de lã ... . . . . ... . .. . . . ...... .. . 
Durante de lã de tres palmos de qualquer qua-

lidade . .. . ... . . . ... . •.••..• •. .•. • •• • 
Duraque de lã . . . ...• . . . . .. • • • • · • · · · · · · 

E 
Estamanha de lã de qualquer qualidade .. . . 
Estofo de ~teda de cavallo ••..• .. ... .. ••.. 

F 
Filele para bandeiras até doi,s palmos de largo, 

I& 

» 
)) 

I) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

de qualquer côr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Fitas de lã de qualquer qualidade, passama-

nes e trancelins ...... . . . . '. . . . . . . . . . • . arroba 
Ditas de lã e linho. . . • • . . . . . . . . . • . . • . . . . » 

G 

56 
30 
60 

48 
. 60 

36 
68 

40 
80 

12 

2$400 
4~800 

Gala de lã.. . . . . . • • • • . . • • • . . • . . . • . • • . . . cavado 72 
Gorgorão de lã e seda . . . . . . . • • . .•.• . : . . » 200 

· Grossaria de lã felpuda para marinheiros • . • vara 12 
Dita de lã de cabra com cinco palmos de)ar-

go, que vem de França em peças . . . . . . . . » '40 

L 
Lã lav~da para colxões • . . . . . • • . . . . . . . . • . arroba 800 
Dita suja • . . . . . . • . . . • . • • . . . . . • • • . . . . . . » 480 
Dita ingleza fina em torçal ou fio, que secos-

tumava despachar por lã de camillo. . . . . . arratel 720 

1804 
MarcQ 

19: 
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188 REINADO DA SENHORA D. MARIA I. 

DÉSIGNATION DES ARTICLES 
DROITS À PAYER 

EN .RÉIS 

Laine demouton pour broder etautresouvrages la livre 
É ta mine ou buratée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le côve 
Gants de poil de castor faits à l'aiguille ..... la douzaine 
Dits mêlées de soie ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la paire 

lU 
Manteaux de bure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chaque 
Bas de laine pour bomme de toute qualité . . . la douzaine 
Dits pour femme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1> 

Dits pour enfant . .. .. . . . .. .. I . . . . . . . . . . . . " 
:Úits de laine drapés pour homme de toutes 

grandcurs et qualités. . . . . . . . . . . . . . . . . . n 
Dits de poil de castor mêlé de soic. . . . . . . . . la paire 
Dits pour femme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Dits pour enfant . ..... ........ .. . , . . . . . . 1> 
Dits d.c fil'oselle pour bomme. . . . . . . . . . . . . . )J 

Dits pour femme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . 
Dits pour enfant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dits de nouvelle fabrique pour bomme, quel-
que soit la ·fabrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Moire de Jaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le côve 

Draps fins ........... ... ... . . . .. . ..... . 
Dits .qui jusqu'à présent se dépêchaient sous 

la désignalion des dilférentes qualités de 
demi-fins, ordinaires et gros , se livreront 
maintenant sous une seule ..... . .. . .... . 

·Tapisserie fine et ordinaire . ..... .. ...... . 
Dite fine ou ordinaire coupée pour chaises et.l 

meubles ... .... . . .. . . . .... . ....... . \ 
Dites fines ou ordinaires p2ur canapés ou dor-

meuses .... . . .. . .. . ........... .. . .. . 
Point de Hongrie qui se dépêchaitjusqu'à pré

se.n.t sous le no~ de gros drap de laine, se 
dehvrera par coves ... : .. . . .... .... ... . 

R 

)) 

)) 

}) 

c h a que 
coupon 

)) 

la palme 

240 
72 

1~200 
160 

.80 
1~080 

840 
240 

1~200 
280 
240 
160 
100 
80 
40 

160 
48 

300 . 

130 
600 

600 

1~800 

10 

Ratine de six palmes le large ............. 1 le côve 240 
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DESIGNAÇ{O DOS ARTIGOS 

Lã de ovelha para bordar e outras obras . : .. ' 
Lilla. · 

. rj~vas d~ 'lã. d~ ~;~t~~: p~~t~ ·d·e· ~g~Íh; : : : : : 
·Ditas com seda .. ... ....•.. .. ....... ..•. 

'M 

Mantas de grossjlria .................... . 
_ ' Meias de lã para homem, de qualquer qua-

lidade ........ . ....... , ............ . 
Ditas para mulher . ... . . ... ... .. . ...... . 
Ditas para menino ........ , .......... ·. · · 
Ditas de lã apizoadas para homem, de ·qual-

. quer ~amanho e qualidade ............ . 
Ditas de lã de castor com mistura de seda . . . 
Ditas para mulher ..... . ~ .. .. . ......... . 
Ditas para menino ...... ' ...... ...... ... . 

-Ditas de fiadilho ou cadarco para homem ... . 
Ditas para mulher ..... .' ............... · · 
Ditas para menino ....... : . . ... .... ~ ... . 
Ditas, fabrica nova ·para homem de qualquer 

parte ... . .. ... ........ . ' ... , ........ . 
Melania de lã ... . . . .... . ... , .......... . 

:Pannos finos . ...... .... .' .............. . 
!D· 
· I tos que até agora se costumavam despachar 

com os nomes das differentes qualidades de 
entre-finos, ordinarios e grossos, se despa-
charão debaix:o de uma só qualidade .... . 

Ditos de raz finos e ordinarios ......... .. . 
Ditos em córtes para assentos e costas de ca-

deiras .. .... ........ ,·, . .' .. ..... . .. . . 
Di tos para cana pés ou preguiceiras ....... . 
Papagaio, que até agora se despachava com o 

nome de lambe!, se despachará por covados 

R 
R.er · IDa de seis palmos de largo ••....•••.•• 

DIREITOS A PAGAR 

EM RÉIS 

arratel 
cova do 
duzia 
par 

uma 

duzia 
)) 

)) 

)) 

par 
)) 

)) 

)) 

)) 

l) 

)) 

covado 

)) 

)) 

)) 

um 
)) 

palmo 

cova do 

240 
72 · 

1$200 
160 

80 

1$'080 
840 
240 

1$200 
280 
240 
160 
100 

8'0 
40 

160 
48 

300 

130 
600 

600 
1.)1;800 

10 

240 

1804 
.Marco 
.19' . 
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190 REINADO DA SEl'niORA D. i\JARIA I. 

DÉSIGNATION DES ARTICLES 

s 

DROITS À PAYER 

EN RÉIS 

Croisé de laine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . le côve 40 
Serges de toute qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100 
Demi-serge de laine qui jusqu'à présent se 

dépêchait pour droguette de laine de cor
dou, nouvelle fabrique de deux et deux et 
demie palmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le côve 96 

Silésie qui se dépéchail pour droguetle drap 
fin jusqu'à trais palmes de large......... » 170 

Ceintures de quatre côves de long ......... la douzaine 6~0 
Pour les ceintures on se réglera selon lcur 

grandeur en plus ou en moins, en fixant 
la douzaine à raison de 800 réis par côve. 
L'augmentation ou la diminution s'en
tendront sans différence de côve ou de 
demi côve. 

Séraphines qui se dépêcbaient pour perpctucl-
Jes de toute qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le côve 40 

Satin de laine uni e ct brocbée de tou te qualité 
qui jusqu'à présent se dépécbait pour dro
guettes de cordon de laine ordinaire de deux 
palmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 42 

T 
Panne de laine el fil unie et brocbée pour sic-

ges ............... • ............. .... 
Dite de laine avec glands unie et rayéc ..... 
Dite de laine mélée de poi.l de chameau et à 

chenilles . .. .. .. ............ . ... .. . 

)) 

)) 

)) 

60 
56 

110 
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DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS 

s 
Saeta . .... . .. . •. . .. . ... .. . .. : •. . • ...• . 
Sarjas de qualquer qualidade . .... . . . ... . 
Sargelim de lã, que até agora se despachava 

por droguete de lã de cordão, fabr ica nova, 
de dois palmos c dois c meio . . . • . ... . . ·~ 

Selezia, que se despachava por d rogue te, panno 
fino, até tres palmos de largo . .... .. . .. . 

Sintas de quatro covados de comprido . . ... . 
E a este respeito, segundo o seu compri

mento, se fará a conta, ou seja para mais 
ou para menos, regulando-se na duzia 
oitocentos réis por cova do; e este acres-
cimo ou diminuição se entenderá, sendo 
a differença de covado e meio covado . 

Serafinas, que se costumam despachar por per-

DIREITOS A PAGAR 

-~~~~RÉIS 

cova do 40 
I) 100 

» 96 

)) 170 
duzia 640 

petua nas, de qualquer qualidade . . . . . . . . covado 40 
SeLim de lã liso e lavrado de qualquer quali-

- dade, que até agora se despachava por dro-
guete de ~ã de cordão ordinario, de dois 
palmos . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . " · 42 

Tripe de lã e linho liso e lavrado, para cadei-
ras ...... . . . .... . . . . . . .. ...........• 

Dito de lã com froco de dita liso e de riscas .. 
Dito de lã com pcllo de camello c froco de 

dita ...... . . . .. . ...... . ........ . ... . 

)) 

)) 

)) 

60 
156 

110 

180i 
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192 ltlliNADO DA SENHORA.•D. MARIA I. 

TARIF DES liiARCHANDISES DE FIL. 

DÉSIGNATION DES ARTICLES 
DROITS À PAYER 

EN RÉIS 

' .. ,, 

Toile à couronne ou d'Osnabruck. . . . . . . . . . la vare 24 
Lacets de fil . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la grosse 120 

n 
:Bretagne de France la.rge. . . . . . . . . . . . . . . . . la vare 86 
Dite étroite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 66 
Dite large d'Hambourg de toute qualité. . . . . » 48 
Dite étroite. .... ... . .. . ....... . . . . . . . . . n 40 
Toile Je :Brabant écrue large de trois à cinq 

palmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 30 
Dite étroite de trois palmes. . . . . . . . . . . . . . . '' 14 

c 
Toile peinte de lin de quatre palmes de large 
Coupons imprimés pour gilets avec le dos .. . 
Dits sans dos ................. .. .... . ... . 
Coutil de Russie blanchi . . . . ........... . . 
Dit en écru ... . .......... . .... .. ..... . . 
Toile d'emballage dite caillemasse étroite . . . 
Dite large ... . .. .. ... .. .. .. ... . .. . . . .. . 
:Batiste ou cambray de toute qualité ....... . 
Toile d' Allemagne dite cavaline ... . .... .. . 
Crea de toute qualité .... . . . .... . .... . . . . 

E 
Toile royale de toute qualité . . ........... . 
Demie baptiste dite étoupille ..... . •...... 

· F 

le côve , 
chaque 

)) 

la vare 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Fil de !in cru ..••. . . . .... . . . ...... ~ . .. . !'arrobe 
Dit blanchi. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
Dit à coudre les voiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dit de chanvre pour les chandeliers • . . . . . . . >> 

90 
168 
153 
40 
32 
18 
28 

170 
72 
14 

100 
80 

1~280 
1~536 

880 
384-
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PAUTA PAUA AS FAZENDAS DE LINHO . 

DESIGNAÇ,\0 DOS ARTIGOS 
DIHEITOS A PAGAR 

EM IIÉIS 

A 

Aniagem ..••.......................... 
Atacadores de linho . ... ....... . .... .... . 

n 
Bretanha de França larga ..... . .. ... .... . 
Dita estreita ........ ... .. . . ... .. . ... . . . 
Dita larga de Hamburgo de qualquer quali-

dade . . . .... .... ..... ....... ....... . 
Dita estreita .... . .. .. .. .. . . .... .. . . . .. . 
Erim largo, que é de t res palmos para cima 

até cinco . .. .•... .. .... ... ...•• .. .•.. 
Dilo estreito até tres palmos .... . .... .. .. . 

c 
Chita de linho de quatro palmos de largo . .. 
Córtes para vestes de chita de qualquer qua-

lidade, com costas . . . ... .... .... . .. .. . 
Ditos, com quartos dianteiros só mente .. .. . . 
C?tim c~ c linho de qualquer qualiêlade, curado 
D1to cru ... , .. . .. . .. .. , , ........ . . .. . . 
Ca lhamacinbo estreito .... . .. .. ...... . .. . 
Ca lhamaço de festo .... . . .... . ..... . ... . 
Cambra ia de qualquer quali.cladc .. ... . . . . . 
r.avalim .. . .. .. .. .... ... .. ... ... ..... . 
C ré de qualquer qualidade .............. . 

E 

Esguiiio de qualquer qualidade ........... . 
Estopi nha de cambraia ou cambraeta .. . ..•. 

F 

vara 
grosa 

vara 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

covado 

um 
)) 

vara 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

D 

)) 

)) 

Fiado de linho crú.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arrobn 
Dito curado ........•...... · · • · · · · · · · · · '' 
Fio para coser vélas. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . '' 
Dito de estopa curado para cerieiros . . . . . . . " 

\"OL. IV, 13 

24 
120 

86 
66 

48 
40 

30 
14 

90 

168 
153 
40 
32 
18 
28 

170 
72 
14 

100 
80 

1$280 
1$536 

880 
384 
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194 REINADO DA SENHORA D. MARIA I. 

DÉSIGNATION DES AllTICLES 
DROITS À PAYER 

EN RÉIS 

Uubans de !11 de toute qualité .. . .. ....... . 
Basin de fil . ..... . .... ... .. .. . ........ . 

G 

la livre 
le côve 

200 
46 

Tcile d'emball_age dite grossicre . . . . . . . . . . . Ia vare 16 
Serviettes damassées fines . . . . . . . . . . . . . . . . » 160 
Dites napes de toute qualité . . . . . . . . . . . . . . » 80 

L 

Mouchoirs de fi! imprimés ......... .. .. .. .. la douzaine 
Dits de couleur tres-ordinaircs . . . . . . . . . . . . » 
Fil de lin blanc ou de couleur . . . . . . . . . . . . ' la livre 
Lin en paquets brut. ....... . . . . .. . . ... . . lc quintal 
Chanvre brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Filde linsérancé.......... . . . ... . .... . . » 
~h~nv,rc p_eigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

fml e a vml cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la vare 

l\1 

JHousqu ctieres de fil de trois palmcs .. . .... . )) 

o 

560 
240 

96 
600 
360 

2$400 
700 

20 

40 

Toile d'Hollande de toute qualité.. . . . . . . . . » 220 
.Dite contrefaçon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 120 
Hollandc écruc platille . . . . . . . . . . . . . . . . . . le côve 18 
Sangale~t~ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18 
Tmles c1rces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la palme 24 

p 

Pclites toiles ... . .. .... ... . ..... . ...... . 
Toile de lin, nommée ordinairement créa de 

France . .... . . .. . ... .... .... . ...... · · 

Dite de !in pcinte à l'huile pour ameublement l 
la vare 

)) 

le côve 
carré 

28 

28 

80 
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DESIGNAÇ:ÍO DOS ARTIGOS 

Fitas de linho de qualquer qualidade . .• , . . . 
Fus tão de linho .. ....... ........ ... ... . 

G 

Grossaria de qu~Iquer parte ...... . . . . ... . 
Guardanapos adamascados finos .......... . 
Ditos aloal hados de qualquer qualidade .... . 

I ... 

tenços de linho estampados ....... .. .... . 
Ditos de côr muito orcliuarios . ... ..... . . . . 
Linhas brancas ou de cores .. . ... ....... . . 
J.inho de feixes, ou porquinho ........... . 
Di to cl1erva . .... ..... ........... ...... . 
Dito assedaLlo em estrigas . ... . .......... . 
Di to canha mo restei a do . . ............... . 
J,ona ........ ... ... ... .. .. .. . ..... .. . . 

llf 

l\Iosquelci ro de linho de tres palmos ..... . . 

o 

DIREITOS A PAGAR 

EJU RÉIS 

arra tel 
cova do 

)) 

)) 

Lluzia 
)) 

arratel 
quintal 

)) 

)) 

)) 

vara 

)) 

200 
46 

16 
160 
80 

560 
240 

96 
600 
360 

2$400 
700 

20 

40 

Uollanda de qualquer qualidade. . . " 220 
Dita contrafeita . . .... .. ........ . ... :. . . » 120 
Dita crua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . covado '18 
Hollandilhas. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18 
Oleados ............. : . .......... . :. . . . palmo 24 

Panicos ............ . . . . . · · ........... . vara 28 
Panno de linho chamado vulgarmente cré de 

llranca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28 
Dito de' linho pintado a oleo para armação I cavado I 80 

de casas ............•.......... . ... I em quadro \ 
~ 
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196 REINADO DA SENHORA D. i\fAniA I. 

DÉSIGNATI0:-1 DES Al\TICLES 

R 

DROITS À I'AYER 

EN RÉIS 

. Rayures de Francejusqu' à lrois et demie palmes le côvc GO 
Houancs de France de deux vares de largc. . . la vare 170 
Dites à carreaux ou aulres façons . . . . . . . . . . '' 20 

s 
Toiles peintes en cou lenr fausse, dites sufl'ul-

sées, vcnant d' Allemagne. . . . . . . . . . . . . . . I c côve 22 

T 
Napcs fines damassécs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la vare 320 
Dites ordinaires trcs-infé.-icnres....... . .. . . » 160 
Coutil élro it de cinq palmes ct au-dessous . . . » 32 
Dit large ele cinq palmcs et au-dcssus . . . . . . » 54 
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DESJGNAÇ,\0 DOS A.RTIGOS 

R 
Riscados ou riscadilhos de França até tres pal-

DIREITOS A P.\GAR 

EM R1US 

mos e meio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cova do 60 
Ruão curado de llran~a de duas varas de largo vara 170 
Dito Ian<tdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20 

s 
Sufulié ou fol ié imprensado de lavares de 

qualquer sorte, em panico ra lo e grosso. . . cavado .22 

T 
Toalhas finas adamascadas . ... . .... . . . . . . . 
Ditas ordinarias muito inferiores . . . . . . . . . 
Tré estreito, de cinco palmos para baixo .... . 
Dito largo, de cinco pallpos para cima ..... . 

''nrn 
)) 

)) 

)) 

320 
160 

32 
511· 

180~ 
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198 REINADO DA. SE~HORA D. 1\IARIA I. 

TARIF DES SOIERIES. 

DÉSIGNATION DES ART!CLES 

Cordons ou laccts de soic cn picce de toute qua-

DROITS À. 1'•\YER 

EN 1\ÉIS 

lité même de filosellc. . . . . . . . . . . . . . . . . . la vare l) 
Dits avec lcs aiguilleltes de ftlosellc ..... . . . la douzaine 60 

Ba'ielte de bourrc de soie. . . . . . . . . . . . . . . . . le cóvc 80 

c 
Filoselle en fil lordu ou non ....... . ..... . 
1\'Ioi ré de soie de tout pays et de toutc qualilé 
Éloffe de soie gros grain dite canelon ..... . . 
Coupo~s _de soie pour culotte de toul pays et 

quahtc . . . . ... .. . . , .... . ........... . . 

n 
Damas de lout pays et de toule qualité .... . 
Décbcts de soie tcinls ........ .. ......... 

E 
Crêpc de soic de toutc qualité ............ . 

F 
Crêpe noir de soic de toul pays ou de toute 

qualité cu picccs de quarantc trois à qua-
ranlc qualrc côvcs ..... . . . .. . ...... . .. 

Dit gros étroit ct gommé en picccs de vingt-
ncu f à L rente cóves .. . .. . . . .......... .. 

Rubans unis d'Ilalic cn roulcaux clu n° 10 ct 
portant vingl picccs de vingt-cinqvarcs dans 
chaque carton . . .. . .. . ... . ............ 

la livre 
le CÔYe 

)) 

chaque 

Je côve 
la livre 

Jc CÔI' C 

Ia picce 

)) 

le carton 

360 
70 

130 

680 

150 
280 

30 

1$14-0 

270 

1~440 
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PAUTA PAllA AS l<AZENDAS DE SEDA. 

DESIGNAÇÃO DOS AltTIGOS 

A 

Atacaàores de seda em peças de qualquer qua
lidade, c aipda sendo de cadarso ou fiadio 

Ditos de dita com suas atacas de cadarco ou 
' fia dio . . . . . .. .. . . ... ... . . .... . .. : . . . . 

DIREITOS A p ,\ GAR 

EDI RÉIS 

vara 

duzia 60 

Baetilha de borra de seda .. ...... ' . . . . . . . . cavado 80 

Cadar~o fiado ou em fio. . . . . . . . . . . . . . . . . . arratel 360 
Chamalote de qualquer par te c qualidade que 

for . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cova do 70 
Canotão de qualquer parte c qualidade que 

for . . . . .. . ...... .. ..... . . .... . .... .. ,, · 130 
Córtcs d~ seda para calção de ~ual quer par te 

e qualidade que forem . . . ... . . _. . . . . . . . . um 680 

D 
Damasco de qualquer part~ c qualidade que 

for . .. ... . .. . . . . . . . . . . ... . ...... . . . . 
Desperdícios de seda tintos ... . .... . . .... . 

E 

cavado 
arra lel ' 

150 
280 

Escomilha de seda de qualquer qualidade . . . cavado 30 

].<' 

l?umo de sccla ele qualquer parte c qualidade 
que fo r, em peças de quarenta e Lres a qua-
renta e quatro cavados .. .. .... . .. . . ... . 

Dito grosso c estreito engommat.lo, em peças 
ele vinte c nove a trinta cavados .. . ... .. . 

Fibas Iizas de Jtalia em macos ele 11.
0 10 e vinte 

· peças a vinte c cinco va.ras cada uma . . . . . 

peç.a 
I 
)) 

maço 

1$>14·0 

,270 

180i 
lU arco 
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200 REINADO DA SENHORA D. JUARIA I. 

DÉS!GNATION DES AIITICLES 

Rubans unis d'ltalie n• 15 de seize pieces à 
vin gt-cinq vares . . ..... . .. . .. . ... . ... . 

Dils n• 20 de douze pieccs ele douze vares . . . 
Dits n• 30 à huit pieces de buit vares . . .... . 
Dits n• 40 à six pi cces de six vares ..... . ' .. . 
Dits n• 50 à cinq picces de cinq vares .. .. . . 
Dils n• 60 l1 quatrc pi i:ccs de quatro vares .. . 
Dits n• 80 à trois picces de trais vares . . .. . . 
Dits unis d 'Italic en paquets n" 120 à dcu x 

picces de ving t-cinq vares chaquc. · . .. . .. . 
Dits moiré.~ à pointcs du n" 5 de vin gt-six va-

res la ptccc .. . . . . . ... . .. . . ... . . . . ... . 
Dits unis de tout pays, ill'exccplion de I'Jtalie, 

en paquets n• 10 de vingt picccs it vingt-cinq 
vares cbaque . . . .. . ...... . .......... . . 

Di ts n• 15 de scizc picccs !t seizc vares ..... . 
Dits n• 20 de douzc pi cccs it elonze vares ... . 
Dits n• 30 de huit pieces à hu il vares . .. . . . . 
Dits n• 40 de six pi cces à vingtciuq vares chaquc 
Dits n" 50 de cinq pieccs à cinq vares . . . .. . 
Dits n• 60 de quatro pi cces it quatre vares .. . 
Dits n• 80 de trois picces it lrois vares . .... . 
Dits n• 120 de deux picccs à dcux vares ... . 
Dils avcc poinles et Jargcur corrcsponelante au 

n• 10 el es rubans unis cn pi cccs de ving t-six 
vares ... . . . ... . . ...... ... . . . . .. . ... . 

Dits unis nommés dgueurs ou favcurs cu pi c-
ces de vin gt- cinq \'ares ... .. .. .... ..... . 

Dits llam bés en pi cces de vingt-six vares n" 1 
Ditsn•2 ........ .. . . .. . .. .. . ... . .. . . . . 
Dits n• 3 ................... .... . . . . . . . 
Dits n• 4 .. ... .. . . .. . ........ .. . .. . . . . . 
Dits n" 5 .. . ... . . .. . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . 
Dits moirés en picccs de vingt-six vares n• 6 
Dits n• 7 .. . ... .. . . .. . .. . .. . .. . . .. .... . 
Dits moirés avec bordures de tout pays et de 

toule quali lé a vi ngt.cinq vares la pi t~cen• 120 
Dits moirés rougcs pour ordres de tout pays 

cn pi cces de vingt-six vares n• 1. .. . .. . . . 
Dits n• 2 . ... . . . . ... . ... .. . . ... .... .. . . 
Dits n" 3 . .. .. ... ....... .. .... . ....... . 

DIIOITS À PAY EU 

EN IIÉIS 

Jc carlon i~MO 
)) 1~4.40 
)) 1S 4·40 
)) 1S 44o 
)) 1S 44o 
)) 1 ;.V~4o 
)) 1Ç/>4.40. 

I ~ paquct 1 ~440 

la pi ccc 320 

lc paquct 1$ 080 
)) 1 ~080 
)) ·1S 08o 
)) 1 ~080 
J) 1~080 
)) 1~080 
)) 1S 080 
)) 1~080 

lc carlon 1 ~080 

la picce 72 

)) 48 
)) 130 
)) 160 
)) 200 
)) 230 
)) 270 
)) 300 
)) 440 

)) 800 

)) 500 
1) 560 
)) 720 
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DESIGNAÇÃO DOS ,lRTIGOS 

Fitas li sas de Italia em ma ços n. 0 15 com dcz-
cscis peças de vinte c cinco varas ....... . 

Ditas n. o 20 com doze peças de doze varas .. . 
Ditas 11. 0 30 com oito peças de oito varas . . . 
Ditas 11 . o 4-0 com seis peças ele seis varas ... . 
Ditas 11. o 50 com cinco peças de cinco varas .. 
Ditas n." 60 co m quatro peças de quatro varas 
Ditas n. 0 80 co m tres peças ele tres varas .... 
Ditas n. o 120 com duas peças de vinte e cinco 

varas ....... . .. . .. .. . . .. ... .. ...... . 
Ditas achamaloladas com pontinha de n. o 5 

c vinte c seis varas em peça . .. ... . .... . 
Ditas li sas ele qualquer parte á cxcepção das 

de I ta lia crn maços de n. 0 10 e de vinte pe-
cas a vinte c cinco var:.ts cael·a um a ...... -. 

Ditas n. " 15 com clczescis peças de cl czeseis varas 
Ditas n. 0 20 com doze peças de doze varas .. . 
Ditas ·n. o 30 co m oito peças de oito varas .. . . 
Ditas n. o 4-0 com seis peças ele seis varas ... . 
Ditas n. 0 50 com cinco peças de cinco va ras 
Ditas n.0 GO com quatro peças de quatro varas 
Ditas n. 0 80 com trcs peças de trcs varas .... 
Ditas n. 0 120 com duas peças de duas varas 
Ditas com pontinha c largura correspondente 

ao n.• 10 das !itas lisas em peças ele ' 'intc e 
, seis varas .... .... . .. . .......... .... . 
Ditas li sas chamadas aparas em peças de vinte 

c cinco varas ....... . ........... . ... . 
Ditas achamalotadas com pontinha em peças 

de vinte c seis seis varas, n. • 1 . . ...... . . 
Ditas n.0 2 .. .. . . .. ....•.... .......... . 
Ditas n. 0 3 . .. ...... . .. .. ........ .. ... . 
Ditas 11. 0 4 ..... .. ..................•.. 
Ditas n. 0 5 ....•.• ....... ... ... ...... .. 
Ditas n." 6 . .. . .. ... .................. . 
Ditas 11 . 0 7 ... .. . · · '/ · · ..... .......... . 
Ditas achamalotaelas com pesponto c pontinha, 

de qualquer parte c qualidade que forem, 
com vinte e cinco Yaras em peça n. 0 120 .. 

Ditas achamalotadas carmezins para habitas, 
de qualquer parte, em peças de vfntc e ~eis 
' 'aras, n. o 1 ....•. ...•.. . .. · · · . · • · · · · 

Ditas n. 0 2 ........•.....•••........... 
Ditas n. 0 3 .. ...•.•....•.•.....•.•••• ,. 

DIREITOS A J.> ,tGAR 

EM RÉIS 

maço 1$44.0 
)) 1$4·4.0 
)) 1$440 
)) 1$4.4.0 
)) 1S44o 
)) 1$44-0 
)) 1WlMO 

)) 1$44.0 

peça 320 

maço 1$080 
)) 1$080 
)) 1$080 
)) tsoso 
)) 1$080 
)) 1$080 
)) 1$080 
)) 1$080 
)) tSo8o 

peça 72 

)) 48 

)) 130 
)) 160 
)) 200 
)) ' 230 
)) 270 
)) 300 
)) 400 

)) 800 

)) 500 
)) 560 
)) 720 

1804 
nlilrco 
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202 REINADO DA SENHORA D. 1\IARIA L 

DÉSIGNATION DES AllTICLES 

Hubans unis moirés rouges pour ordres de tont 
pays cn picces de vingt-six vares n" 4 . . .. . 

Dits n• 5 .................... ... ... . .. . 
Dits n• 6 ... . .. . .. . ... . . .... .. .... . . .. . 
Dits n• 7 .. ... ...... . .. .... .. . . . ...... . 
Dits n• 8 . ........ . . . .. .. .......... ... . 
Dits n• 9 ...... ... ....... . ...... .. .... . 
Dits n• 10 .. .' ....... .. ..... . . ...... .. . . 
Di ts n" 12 ............ . ...... .. ..... . . . 
Dits no 14 . ......... . ..... . ... . . . . . ... . 
Dits no 16 . . . . . . .. ....... ........ . ... . . 
Dits de soie à l 'imitation du gorgoran de tout 

pays ct de Jargeur correspondante nu n° 80 
des rubans unis cn pieces de vingt-cinqvares 

Dits correspondant a n n° 50 .......... .. . . 
Dits façon clemi-gorgoran corresponclant au 

. n" 60, cn picces de trente vares . . . ..... . 
Di ts à pointes façon de taffetas cl'Angleterre 

de la rgeur corresponrlantc au n° 30 en pic-
ces de trente vares .............. . .... . 

Dits correspondant au n• 40 ....... . .. . . . . 
Dits correspondant au n° 50 ......... . ... . 
Dits satinés D0 1 en picces de vingt- ci nq vares 

de tout pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Ditsn•2 . ......... . . ... ... .. .... . .... . 
Ditsn°3 ... .. . ...... .. .... ... ........ . . 
Dits n° /í .. ... . ..•...•...•.............. 
llits n• 5 ............. . ........ . ..... . . 
Ditsn•6 .... . ... . .. .. . .. ............. . 
Dils n° 7 ..................... ... ... .. . 
Ditsn•s . . .. ... . . . . ... . . .. .. ... . ... . . . 
Dits salinés d'un côlé seulcment avec ou sans 

bordure de tout pays n° 6, à ' 'ingt-cinq va-
res la picee .. . ........ . ..... .. .... . . . 

Dits n• 7 ..... .. .......... ........ .... . 
Dits n• 8 ... . ..... . . ... . ........ ...... . 
Dits n"'1 ga.ufrés de tout pays cn picces de 

vingt-cinq vares. , .. . ... .... . ... . .... . 
Dits n" 2 . ........... . ............ .... . 
Dits n• 3 ... . ....... . .... .. .. ..... .... . 
Dits n• 4 . . ........................... . 
Dits n• 5 .. .... .. ... .......... . ....... . 

DROITS À PAYER 

EN RÉIS 

la picce 
)) 

)) 

)) 

) ) 

)) 

) l 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

l) 

)) 

)) 

I) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)I 

)) 

)) 

ll , 

)) 

)) 

)) 

840 
tSo4o 
1St2o 
1~200 
1S4"W 
1$520 
1$680 
2~520 
2~880 
3~360 

720 
480 

400 

240 
280 
320 

240 
320 
360 
4-00 
44-0 
500 
MO 
640 

4-00 
44-0 
520 

72 
84-

104· 
140 
160 
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DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS 

Fitas lisas achamalotadas carmezins para ha
bitas, de qualquer parte, em peças de Yinte 
c seis varas, n.0 4· ' ....... . ...... .. . . . . 

Ditas n. 0 5 ........ . .. . ...... . ....... . 
Ditas n. 0 6 ... . ... ... ...... . ....... .. . . 
Ditas n .0 7.. . .................. . ... . 
Ditas n. o 8 ........ . .................. . 
Ditas n. 0 9 . . ...... . ... .. . .. ....... . . . . 
Ditas n. 0 10 ... . .. . .... . .... ........... . 
Ditas n. 0 1~ .. . ... . ... . ........... . ... . 
Ditas u .0 14 ... ....• . .. . .. . .... . .... . . . 
Ditas n.0 16.. . . . . . . .. . ...... . .. . .... . 
Ditas de seda <Í imitat;iio rle gorgoriio, de qual

quer parte, c largura correspondente ao n. o 

SO das fitas lisas em peças de vinte c cinco 
varas . .......... .. .. . . . ............ . 

Ditas correspondentes ao n.0 50 . .... . .... . 
Ditas á imitação de meio gorgorão correspon

dentes ao n.0 60, em peças de trinta varas 
Ditas com pontinha ít,imitação de nobreza c 

largura concspondcntc ao n. o 30, em pe-
ças de trinta varas . . . . . .............. . 

Ditas correspondentes ao n.• 40 ......... . . 
Ditas correspondentes ao n ." 50 .... . ... . . . 
Ditas assetinadas de qualquer parte, de n.• 1, 

em peças de vinte c cinco varas .... .... . 
Ditas n.• 2 . . ..... .. ... . . . .. . .... . .... . 
Ditas n.o 3 ..... . ....... . ... .. . . ...... . 
Ditas n.• 4 ......... .. . . ... . ... . ...... . 
Ditas n.• 5 . .... .. ... . ... . ........... . . 
Ditas n.• 6 . ... .. . . . .... ....... .. ..... . 
Ditas n.• 7 .... .. . .• .. ... .• . . . . . . . .. . .. 
Ditas n.• 8 ..... . . . .. ... . .. . .. . ... .. .. . 
Ditas assclinadas de uma parte somente, com 

pesponto ou sem cllc, de qualquct· parte, de 
u.• 6, com vinte c cinco varas em peça . . . 

Ditas n.0 7 ... . ... .. ... ... . ... . .... .. . 
Ditas n.• 8 ........ .. . . . . . . ...... . .... . 
Ditas imprensadas, de qualqllcr parte, em ve-

ças de vinte c cinco varas, n.• 1 .. . . .. . . . 
Ditas n.• 2 . . ... . .... .. . . . . .......... . . 
Ditas n.• 3 . . . . ...... . ... .. . ... .. . . .. . . 
Ditas n. • /í . ..••. . ••.• . •. .• •••••.... . • . . 
Ditas n.• 5 .... .. , .. .. .... . ............ . 

DIREITOS A NG'AR 

Im RÉIS 

peça 840 
)) tSo4o 
)) 1~120 
)) 1$200 
)) 1$440 
)) 1S520 
)) .1$680 
)) ~S520 
)) 2~880 
)) 3S36o 

)) 720 
)) 480 

)) /í.oo 

)) 240 
)) 280 
)) 320 

)) 240 
)) 320 
)) 360 
)) 400 
)) 41í·O 
)) BOO 
)) 540 
)) Glí.o 

)) 400 
)) 440 
)) 520 

)) 72 
)) 84 
)) 1M· 
)) flí.Q 
)) 160 

180i 
Marco 
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DÉSI GN.\'flON DES AHTlCLES 

Rubans n. 0 6 gaufrés de tou t pa ys en pi eces 

DI\OlTS À P.IYE lt 

EN 1\ÉI S 

de vingt- cinq va res.... ... . . . . . . . . . . . . . la picce 216 
Di ts noirs n° 1 pour altacber lcs hourses à che .. 

veux cn picces de vingl-six vares de tout pays » 90 
Di ts no 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 120 
Dits n° 3...... ............. .. .... .. ... >> 160 
Dits n° 4 . .. ...... . . .... ..... . . . ...... . " 180 
Dits n°o . . ..... . ... . .......... . ....... » 200 
Dits n" 6 ... .. .......... . ..... . . ... . . .. » 216 
Oi ts n° 7... . ................ . . . . . . . . . . >> 2o2 
Dits no 8 . . . . . . . .. .. . ...... . . . ... . ... . . » 288 
Dits n" 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 360 
Di ls n" 12. . . . . ......... . . . . . .... . ... . . » 396 
Dit s n° 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 432 
Di ts n• 16. ......................... ... >> 4G8 
Dits n• 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> o20 
Dils no 20 . . . ... r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> MO 
Di ts n° 1 de crepe noir de tout pays cn picccs 

Lle vingl-ciuq vares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 14-0 
Dits n• 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 180 
Di ts no 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200 
Dits n•4.... . . . .. . ..... . ... . . . ........ " 2 r.O 
Dits no o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 300 
Dits n° 6 ...... . .. ....... ... . . . .. . .. . .. » 400 
Dits n• 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 44.0 
Di ls 11° 8 ...... .. ......... .. .. .. ...... . >> 480 
Di ts 11° 9.............................. >> f:í20 
Dits n° 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 560 
Dits étroils fa çon de rigueurs un faveurs cn 

picccs de vin gl-cinq vares. . . . . . . . . . . . . . » 40 
Chenill e de soie de toule quulité. . . . . . . . . . . la livre 800 

G 
Go rgoran de tout pays el de toule qualité ... le côvc 130 

L 
Gants de soie de tout pays et de Loute qualilé la livre 112 

lU 
Mi ta incs dcsoie de<tout pays elde toute qualité la paire 90 
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DESlGl'iAÇÃO DOS ARTIGOS 

I<itas imprcnsadas de qualquer parte, em pe-
ças de vinte c cincp ' 'aras, n." 6 .. . ..... . 

Ditas pretas para laços de bolsas de cahellei
ras, de qualquer par te, em peças de vinte c 
seis varas de n.• 1 ...... . . .. ... .. . ... . 

Ditas n.• 2 .. . .. . . ... . .. . ..... . .... · . . . . 
Ditas n.• 3 ..... . .... . . · · .. . ...... . ... . 
Ditas n.• 4 ..... .. ............ . ..... .. . 
Ditas n.• 5 .. . ............. .. . ...... .. . 
Ditas n.• 6 .. . . ... . ... . .. .. ........ .. . . 
Ditas n.• 7 . . .. .. .... . .. . ....... . ..... . 
Ditas n." 8 ... .. . .. ..... . . .. . ... . . .... . 
Ditas n. • 10 .. ... . .... . . ...... .. . .... . . 
Ditas n." 12 .. . .... .. . .. . .. .. .... .. . .. . 
Ditas n. o 14-. . .. . . .. .... .. ....... .. . .. . 
Ditas n.• 16 .. .... .. . ... . .. . ......... . . 
Ditas n. o 18 . . .. . . . .•......... . . ..... .. 
Ditas n. • 20 .. . . . . .... . ... . . . .. .. . . . . . . 
Ditas de fumo, de qualquer parte, em peças de 

vinte c cinco varas, n. 0 1 . . .. ..... .. .. . 
Ditas n. 0 2 ..... ... . . . ... .. ........... . 
Ditas n.• 3 . . .... . . . . . ..... . . . . ... . .. . . 
Ditas n.0 4- • ••• ••• • • •••. . • • • • . . . • • • . • • • 
Ditasn.• 5 . ..... .. ... . .... . . . ... : .... . 
Ditas n.• 6 .. . ......... ... ..... . .. .. .. . 
Ditas n.• 7 ........ .. . ... . . ....... . ... . 
Ditas n.• 8 .... . ......... . . .. .... . .. . . 
Ditas n.0 9 . ...... ... . . . .. . ... ... .... . . 
Ditas n.• 10 . ... . . . ........... . .. . ... . . 
Ditas estreitas á imitação das chamadas apa-

ras, em peças de vi nte c cinco va ras .. ... . 
F roco de seda de qualquer qualidade .. ... . . 

G 

DIREITOS A P.\GAil 

E~I RtiS 

peça 216 

)) 90 
)) 120 
)) 160 
)) 180 
I) 200 
)) 216 
)) 252 
)) 288 
) ) 360 
)) 396 
)) /~32 
)) 468 
I) 520 
)) 540 

)) 140 
I) 180 
)) 200 
)) 240 
)) 300 
)) 400 
)) 440 
)) 480 
)) 520 
)) 560 

40 
arratel 800 

Corgorão de qualquer parte e qualidade . . . . cavado 130 

L 
Luvas de seda de qualquer par te c qua lidade par 112 

lU 
1\fanguitos de seda de toda a parte c qualidade )) 90 

1804 
Março 

19 
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DÉSIGNATION DES .\RTICLES 

nas de soic pour hommc de toul pays ct de 

nnorrs À PAYllll 

llN RÉIS 

toutc quJlité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In J.mirc 310 
Dits pour fcmmc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 240 
Dits pour cnfant.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Moiré de toute qualilé...... ... . ......... !c côvc 150 
Marly de soie de toutc qualité. . . . . . . . . . . . . " 30 
i\Ionsquctiercs de soie cn1c de loutc qualité.. , J8 

Taifellas üit d'Anglclcrrc de trois ir trois ct 
dcmie palmcs de toulc qualilé .... .. ... . 

Dit élroit de toutn qualité ............... . 

p 

Cancva~ de.soic de loute qualité pour lcs la-
mrs a fanne ............... . ........ . 

)) 

" 

90 
68 

60 

Soic à condrc de loutc qualité. . . . . . . . . . . . . la lirrc 720 
Ui te cn cru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 480 

Sergc de soic de toutc qualité ............ . 
Soic plalc ..... . ...................... . 
Satin ............. . .................. . 
Dcmi-satin ........................... . 

TafTcttas tlc toutc qualilé ..... ........... . 
Dil de lustrinc étroit de trois el rlemic palmcs 

rle large ................... .. ...... . 
Dit de lustrine de rlcux et. dernie palmcs, n'ar-

rivnnt pas I Lrois palmcs .. .... . ....... . 

lc cove 
la livre 
lc crlvc 

)) 

)) 

)) 

)) 

72 
720 
170 
100 

48 

56 
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DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS 
DIREITOS A PAGAR 

El\1 RÉIS 

~feias de seda para homem , de qualquer parte 
c qualidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par 310 

Ditas para mulher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 24-0 
Di tas para menino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 
:Melania de qualquer qualidade. . . . . . . . . . . . cova do 150 
1\Ierlim ele seda ele qualquer qualidade.. . . . . " 30 
l\losquctci ro ele seda crua de qualquer quali-

dade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18 

N 

Nobreza de tres até trcs c meio palmos de qual-
quer qualidade ..... . .. .. . ........ ... . 

Dita estreita de qu<llqucr qualidade ... . . .. . 

Pa1mos de seda para peneiras de peneirar fa-
rinha de qualquer qualidade ..... .. ... : . 

R 

)) 

)) 

)) 

' 90 
68 

60 

i.tclroz ele qualquer qualidade..... . . . . . . . . arratel 720 
Dito crú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 4-80 

s 
Sarja de seda de qualquer qualidade ..•.... 
Seda frouxa . .. . ....•.................. 
Selim .... ............ . ... . ........... . 
])i to (meio selim) ... .. ... . ............ . 

T 

Tafctá de qualquer qualidade .. . ... .. : . .. . 
Dito Justriro estreito de lrcs até trcs c meio 

palmos de largo ............ · · .. ... · .. 
Di to de dois c meio, não chegando a trcs pal-

mos .. ... ...... . ..... . ......... ,.· . . . 

cova do 
arratel 
cova elo 

)) 

)) 

)) 

)) 

72 
720 
170 
100 

48 

56 
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208 REINADO DA SENIIORA D. MARrA I. 

DÉSIGNATION DES AUTICLES 

v 

DIIOITS À l'A Ylnl 

llN RÉIS 

Vclours uni de toutc qualité....... . . . . . . . Je côvc 300 
Dít broché d'unc sculc coulcur... . . . . . . . . . » 360 
Pclíl velours de toulc qualíté . . . . . . . . . . . . . » 150 

Fait et arrété entre nous soussignés, Ministres Pl6ni po
tcntiaires respectifs, pour Nre joint à la Convention signée 
à Lisbonne !e 28 Yentúse an xn de la Répuhliquc fran
çnise (lu 19 Mars 180li·) . 

. Lishonnc, !e 28 f!(Jntúse an xn de la R6publiquc Fran
çaise (le 19 Mars tSOli·). 

(Pour cluplicata.) 

José Man~el Pinto de Sousa. Lannes. 
(L. S.) (L. S.) 
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Brazil) as relações de amizade, que ha tanto unem as Corôas· 
de Portugal e da Gran-Bretanha.=E as duas Altas Partes
Contratantes renovam tamhem e confirmam os Artigos ad
dicionaes assign~dos em Londres no dia dezeseis de Março 
de mil oitocentos e oito; e portanto estes Artigos são con
siderado~ e declaraclos formar ·parte do presente Tratado. 

ART. III. . 

Accordou-se e estipulou-se pelas Altas Partes Contra
tantes, que o presente Tratado será illimitado no ponto d& 
sua duração ; que as obrigações e condições expressas ou 
contendas n' elle, serão perpetuas e immutaveis, e que nãQ 
serão mudadas ou alteradas de qualquer modo, no caso que· 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, Seus her
deiros e successores venham ainda a restabelecer o assento 
da Monarchia Portugueza, dentro dos domínios europeus. 
da Sua Corôa. 

.AUT. IV. · 

Mas as duas Altas Partes Contratantes se reservaram a 
ellas mesmas o direito de juntamente examinarem e reve
rem os differentes Artigos d'este Tratado, no fim do termo 
de cada quinze annos, contados no primeiro período da data 
da troca das ratificações do mesmo Tratado, e de então pro
porem, discutirem e fazerem taes emendas ou addições, como 
os ~· erdàdeiros interesses dos Seus respectivos Yassallos pos
sam parecer requerê-lo. 

ART. V. 

Haverá uma livre, inteira e reciproca liberdade de com-· 
mercio e de navegação entre os respectivos vassallos das duas 
Altas Partes Contratantes, e em todos e cada um dos ter
ritorios e domínios de ambas. Poderão negociar, viajar, de
morar-se ou estabelecer-se elles mesmos em todos e cada 
um dos portos, cidades, villas, paizes, províncias ou logargs, 
quaesquer que sejam, pertencentes a cada uma das Altas 
Partes Contratantes, exceptuadôs aquelles de que forem geral 
e positivamente excluídos todos os estrangeiros, quaesqu~r 
HUe sejam; os nomes dos quaes logares poderão ser dE)pOIS 
especificados em Artigo separado d' este Tratado. Com tudo 
pcará geralmente entendido, que qualquer 1ogar pertencen~e 
a uma das Altas Partes Contratantes, que possa ser depors. 
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TAilJ:F DES nilOGUES COiUPHENANT TO S LJ~S AUTlC l.ES 

DES DllOGGl TES El' APOTJUCAlllES. 

D(;SIGNo\'flON DES ARTICLES 

A 
Acacic ... .................. . .... ... .. . 
Agaric .. .... ......... . ...... .. ....... . 
Agnus ca Lus .. ....... ................ . 
Eau de la\audc distilléc . .. .. ... ....... . . 
Dite de mélissc en bouteillcs ............. . 
Dite de la Hcinc de llongr ie ..... ........ . 
Dite d'A ngletcrrc ........... .. ..... .. .. . 
Dite de Spa .... ....... . . . ... .... ...... . 
Di te forte .... ........ ................ . 
Di te lériaca I c ......................... . 
Di te valériane ......................... . 
Dite de ccriscs noires ................... . 
Di te de mcn te . ...................... . . . 
Dite de lucct ......................... . 
Dite d':mlimoinc .. .... .. . . .. . .......... . 
Dite médccinal ....................... . 
Albâtrc cn morceanx ................... . 
Di L cn poudre ......................... . 
Carnphrc de toutc qualité ............... . 
T,anmde ............................. . 
Gommc adracanlhc épurée . ..... ...•..•.. 
Dite inféricure .. ... ... ........ ........ . 
H.'•gl issc cn jus ........................ . 
Ci\•ellc de St Thomas ................... . 
Carrougcs ........... . ..... .. ..... . ... . 

é11égré ........ ...................... . 
Scmcncc de pcrlcs baroquc pour upolhicairc 
A~brc. pol~r dil ....................... . 
D1l prepare ........................... . 
Almagrc (rubricr fabrili s) ........ .. ...•.• 
Graine de l'anlrique (masli c) ........... . 
Vésicairc (halicacabns) ..............•... 
lllanc de céruse cn Mton .....•........... 
D~l enyou?rc, inféricur ......... . ...... . 
Dtl prepare ........................... . 
Ambrc gris ......••.................... 
Dit noir .......................•...... 
Amandes douccs t ameres de l'élrangcr .... 

DROITS À l'A YER 

EN llÉIS 

la linc 

" 
)) 

la canade 
chaquc 

la canudc 

" 
" ,, 
)) 

" 
)) 

)) 

» 
» 
)) 

I' arrobe 
la livre 

" !'arrobe 
la livre 

)) 

)) 

l'once 
]'arrobe 
la linc 

" » 
D 

!'arrobe 
D 

» 

" 
)) 

la livre 
I'oncc 

» 
!'arrobe 

80 
48 
lG 

192 
16 

100 
400 

60 
200 

96 
40 
20 
:20 
40 
96 

160 
40 

2 
200 
200 
96 
28 
20 

1$2 o 
20 

8 
4 o 

60 
iGO 
50 
80 
40 

21~0 
160 
16 

240 
160 
3·í0 
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P AUTA. DAS DllOGAS QUE CO]I[P:REHENDEiU TODOS OS GEXEROS 

DE D:ROGUJSTAS E DOTICAS. 

DESI GNAÇÃO DOS ARTIGOS 

Acacia .. ... . .. ... . •.. . · .•• .•. ... • • . . •• 
Agá rico ... ... . .. . . .. · · · · . .... . •... . ... . 
A~rnos casto .. . . .... ... . ... •.. . • . •.•• . . 
A~ua de alfaze ma, distillada, . . .. . ,' , . . ... . 
Dfta de mel issa em ,, idri nhos . . ..... .. . . . 
Dita da rainha de Hungria .. . ... .. .. . .•. . 
Dita de Inglaterra . . . . . ....•..... .. .. ... 
Dita de Spa ... . ... . ... .. . . . .. ...... . . . 
Dita fo rte . . . . . ... . .. .. •... . .. . . . . .... . 
Dita triarcal. .. . . ....... . .. . .. .. . •. . . .. 
Dita valeriana .. . . . . ..... . . ... .. .•.. • .. 
Dita de sercjas pretas .. .. . . . .. . . .. .. . . . . 
Dita de ortelã . . . . .... .. ............ .. . . 
Dita lucis . . . . .. . . . . . . ... . . .. . ... · .... . . 
Dita de antimonio ..... .... .. . . . . . . : . .. . 
Dita medicina l. . . .. . ... .... . . . · '· . .. .. . . 
Alabastro em pedaços . . ... .. . .. .. ... . .. . 
Dito miudo .. . ... .. .. ... . ..•• . . . . .. .• . . 
Alcanfo r de qualquer so rte . ... •. ....... • . 
Alfazema . .. ... . .... .. . ... .. .... . ... . . 
Alcatira, sendo boa e limpa .. .. . ...... . . . 
Dita inferior .... .. .... . .. . . . .. . . ... ... . 
Alcar.uz em sumo .. . •... . .. . . ... . ... . .. . 
.AlgaÍia de S. Thomé .... . .•... . . . . . • . ... 
Al.farrohas .... .. . . ... . .. . ....•... . • ,. . . 
A'lforv as . . . .. ... ·. · · : · · ..... . ... . .. . . . 
Aljofar barroco p~ra botica . . .. .. ..... . •. : 
Alamb re para bot1ca . . ..... . .... . .. ... .. . 
Dito preparado ... . . · · · .•. .. . ..... . .• • •• 
Almagre .. .. . . .. · · · · · · · · · .... . . . ••..•. 
Almó~ega de qualquer par te em grão •.... . . 
Alqucrqucn,jes . . . . . · . . . · . . . . . . . .. .• .... 
AI vaiade em pão . . .. . . · . . . . . . . . • • . • • . . 
Dito somenos em pó ..... · . · · . .. . . . . . .• .. · 
Dito preparado ... . .. . · · • · · · · · • · • · · · · · · · 
Ambargriz .. . .•... . . .. · · · · · · · · · · · · · · • · 
Dito neg-ro ...• . .. .. . . .• • • • • • · · · · · · • • • · 
Amcndoa doce c amargosa , de fóra do Reino 

DinEJTOS A PAG ,\ U 
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212 RETh:>UJO D.\. SE~HORA D. 1\URIA. L 

DÉSIGNATION DES. AllTICLE& 
DROITS À P.I.YER 

EN RÉIS 

Prunes sauvagcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'alquierc 
Anacardes (anacardium) . , . . . . . . . . . . . . . . . la livre 
An~él~que calcin.éc, r_ésinc. . . . . . . . .. .. . .. . . . » 
Ind1go .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dit préparé pour teinture . . . . . . . . . . . . . . . . !'arrobe 
Antimoine cru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la livre 
Dit diapborétique-martial . . . . . . . . . . . . . . . . !> 
Dit en pierre diaphorétique . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dit préparé ou Yitrifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Hermodalelis ......... .. ........ . . .. ... ' » 

Ru~riquc (ruiJl'ica sinopica) .. . .. .. .. . ... . !c qu_inta l 
Alocs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la-ltvrc 
.Zédoire . ....... ..... . . . . ... . . . . . . . . . . . >> 

M'ercure... . .. . ... ..... . . ..... .... . ... >> 

Azur pour lcs peintrcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . !'arrobe 
Dit pour les potiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

l)i t dit ccndres azurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . la livre 

B 
·Graine de gcniêvre .. ..... ..... . .. ...... . 
Dite de laurier ............. . ... .. ..... . 
Dite d'avignon .... .. . .. .. . . . .. ... .. .. . . 
Dite de mirthe .... .. ..... . ... . . ....... . 
D!te de c~p.res_. .... ...... .. .. . . ........ . 
D1te de ves1carre ...... . ..... . .. .... .... . 
Dite de kermcs .... .. . . ... . ... . .. . .. ... . 
Vanille ... . .......... . . ..... ......... . 
Baume de Sachelz . . ....... .. ..... .... . . 
Dit de soufrc . ... ... .. .. .... .. . . ... ... . 
Dit de cuiaba .. ... . .. . , ... . .. . .. . ... .. . 
Dit apop:ectique ....... . .... . .... . .... . . 
Dit catholiquc . . . ... .. . . .... .. . ....... . 
Dit péruvien ...... . ... . ...... . . ... ... . . 
Dit soüdc . ... . . . .... . . .... ....... . .. . . 
Dit de S1 Thomas·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Dit ' 'erd .... .... .. ...... .. ........... . 
Dit térébentiné . .. ..... .... . ....... . .•.. 
!o~~ade à la crê-me . .. . ............ . . , .. 

dehum gomme ........... . . .......... . 
Benjoin .. .... ... .... . .. ......... .. . .. '· 
Bezoar (lapis bezoar) • .. ...... .. . ... . .... . 
.Bitume juda"ique ........ . . ... ..... .... · 
Dit jovial préparé ........ . . .. . .. . ... ... . 

)) 

)) 

)) 

I' arrobe 
)) 

la livre 
)) 

)) 

chaquc 
la livre 

)) 

l 'oncc 
la li l're 
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DESlGN,\ÇÃO DOS !RTJGOS 

Ameixas silvestres ........ .. ·-· ·-· . . ... ..... . 
Anarcados . . . ... . . . ... .. . . ""' . . .. ... . .. . ... . 
Angelica calcinada (r:es ina) ..... . .... . 0 • • • • • •• 1 

Anil . .... . . o ••• •• •• • o •• ••• ••• • • •• •• • o 

Dito em bolinhos para engommar . .. .. . . . . 
An timonio crú . . . ..... .. o •••• • • • ••• • • • • 

Dito diaphoretico marcial .. ..... ... . o • ••• 

Dito em pedra diapboretico ...... . . ... ,, . .... . . 
,ri>ito preparado ou em vidro .... ....... .. .. .. . 
'ATmodatélis .. . .. . .. ...... . ... .. ....... ....... . . .. 
Azarcão . .. ... ............ .. ...... . ......... . . . 
:Azevre . . .. . . ... .. .. ... . ... .. .... . ... ........ . 
!Azecloárias .. ... . ........ .......... ..... .. ..... . 
!Azougue . .... - · . ........ ..... . ""' .... .. .... . . 
Azul esmalle pma pintores .. . . . . ... . o •• • • 

Dito para oleiros, ou safra ..... ..... . o • • • • 

·.Dito chamado cinzas azues .... ,. .. ... ..... . . .. . 
I 

·Baga de zilllhro . . .. ........ ....... ............ .. ..... ' 
Dita de louTo . . . .. ...... ..... ....... . .. ...... . 
Dita de avinhão .. . . .. . 0 .. .. . 0 .. . . ...... . . . ... . . . 

Dita de murtinbos . ... ........... . ........ ...... .. . . 
Dita de alcaparras ... . : · .... . . .. . . . ... .... . 
Dita de alquerque1;1jes . . . o • • •• • o ...... ...... o •• 

Dita de alqucrmoz ... . ... .. ... 0 .. • . . . . . .... .. .. ... . .. . 

:Baunilha .. .. .. .. ... .. ......... 0 .. .. ......... . . 

Balsamo em coquinbes ... ..... ... .. ... .... . .. . 
:Oito sulfuris .. . . .. ..... .... ... .. . . . . .. ..... . . 
Dito de cuiabá . .. ......... ......... .. ... .. ..... . .. . 
Dito apoplectico .. . ...... ... ...... 0 . .... . ... . . .. . 

Dito catholico .. .. .. ...... .. ...... ..... . .... . 
Dito peruviano ... . . ..... . .. .. . .. .. . ..... .... . . 
Dito solido .. . . ... . . ........ .. .. .. . .. . .... o .' 

"J>ito de S. Thomé ......... .............. ... . . 
OJlito verde . . . .. . . .. ..... ...... . , ..... ..... .. . 
Dito terebenthinado ............. . ... ... ; ..... .. . 
Banha de flor . .... ..... ........... ·•·· .. ...... .. . 
Be~él_io (gomma) . ....... ....... .. 0 • • • • • • • • • • 

EeJJO!m . .... . ... . .. ....... ... .. .. . ...... . o •• 

"lletume j udaico . ....... .... . ...... ........ .,, ... · 
Bezuartico mineral. . ..... ...... 0 ' • • •••••••• 

Dito juvial preparado . ••.. .••. ... ... . . .. . 

DIREITOS ! PAGAR 
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214 HEINAnO DA SENHORA D. J\IAIUA I. 

DÉSIGNATION D ES AltTICLES 
Dl\OITS À PA YE R 

E ' RÉI S 

Bollcs de pain de pourccau ( cyclaminu ) . . . . chaque 96 
Dite d'Arm énic cu galeaux ou lcrre s i~ill ée la livre 16 
Pinccaux pour peintrcs avcc cercles . ..... . . la douzaine 72 

c 
Cachou . ... ... . .. .. ... .. .. . . . .... . . . . . 
Calamus aromatique, radix ... . .. . . . . . . . . . 
Calomcl. ..... . . ... . .. .. . .. .. .. .. . ... . . 
Casse du Levant . ........ . . ... .. .. . . . . . . 
Canelle . . .. .... . . .. . . .. .............. . 
Canlaridc .. . .. . .. . . . .. . .. . ........ . . . 
Vitriol ' 'crd . .... ..... . ... . ....... . ... . 
Dit blanc ou Homaitl . . . .... .. ...... . ... . 
Ycnx d'(·crevi ssc d'Aynan, pienc brulc . .. . . 
Dits en poudrc ou préparés . . .. . ..... ... . . 
Malaguetta grande ct pcli te .•..... . . ... ... 
Ambre . . . ... ..... .... ........... . .... . 
Carolinc racinc .. ... . .... ... . ... . . . ... . 
Carmin pour la peinture . ... . . . . . ..... .. . 
!tiomic . ....... ... ... .. ... .......... .. . 
Écorcc de Gayac . . . ....... . . . ....... .. . . 
Dite de capricr ........... .... ... .. . . . . . 
Dite de gloulcr ou personaca ......... . . . . . 
Dite de grenade aigrc ....... . ... . . . .... . . 
Cite de coq blanc . .. ....... .... · .. . .. ... . 
Dite de sentclll', .. .. .. . .. . .. . ... ... . ... . 
Cascarill c .. .... . .. . . . . . . . . ...... . .. .. . 
Cassialinia ...... ... ....... . .. . ...... . . 
Castoréc :caslorium ) . . ..... . . . . . ..... .. . 
Graisse de mouton épurée . . .. .. .. . .. . . . . . 
Dite d'ours cn pols . . . . . ... . . . ..... ... .. . 
Cristal min '•ral. .. . . .. ................. . 
Dit de roche en brut . ... .... .. . . ... . . . . . 
Cinabre d'antimoinc . . . . . . ... . .. . .... . . . 
Dit natif . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ...... ... . 
Sinope pour p inlrcs ... .. .. . . . . . ....... . 
Conlenvrcs . . ... . ...... .. . . . . . . . .. . ... . 
Grainc de coco . .... . .. . . .. . ...... . . .. . . 
Coriandrc séchc . . .. .. . .... . . .. ... . .... . 
Coloquintcs .... . . . . ......... .. . .. .. ... · 
Cumin ....... . ... .. . .. . . .. . . . .. . ... · · · 
Dits sau,agc sans préparation ... .... .. . . . 
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DESIGN,\Ç ,\0 DOS ARTIGOS 

·)Jollas de maca de po~;co espinho ......... . 
:Bollo armcniÓ em tremoços ou terra segislada 
:Broxas para pintores, com arco de ferro .... 

c 
'Caxundé ..................•.•......... 
Cálamo aromatico (raiz ) ...••..•.....•... 
Calomclanos .........••.........•...... 
Canafistula do Levante ......... . , ........ . 
Canella ......... , .................... . 
Cantaridas .... ....... . ... ... .... . ...•• 
Capa rosa verde .........•............... 
Dita branca ou H.omana . ...... . .•....... 
Caranguejos de Aynão (pedra bruta) .. .... . 
.Ditos em pó ou preparados .•............. 
.Cardamomo maior c menor .............. . 
Carabe ou alambré ..................... . 
Carli1!a (raiz) .... ... .......... .. ....... . 
.Carn111u para pmtura .................. . 
Carne mumia . .. .......... . ...... ... .. . 
Casca de pau santo .............•....... 
Dita de alcaparras ...... , . .. . . ........•. 
Dita de bardana .. .. .......... .... . . ... . 
Dita ele romãs azedas .•...... .....•. ...... 
Dita de côsto branco ..•...••....•....... 
Dita cheirosa .............•........••.. 
Cascarrilha ........................... . 
Cassialinia •.......•.••....•.....•..... 
Castórco ............................. . 
Cebo de carneiro depurado ....•........•. 
Dito de urso em vidrinhos ..........•..... 
Crysta l mineral ............•....••...•. 
Dito de roca ou montano tosco ...•......•• 
Cinabrio de anlimonio ..... • ......•...•.. 
Dito nati,•o ............... . .. . .... ... . . 
Cinópcla para pintores ............•...... 
Cobras de agua scccas •.•....•...... : ... . 
Cóca em grão ......................... . 
Coentro secco. . . .....•..••...........• 
Coloquintidas ...... . ............... . .. . 
Cominhos ...................•..... · · . . 
Ditos rusticos da terrà sem beneficio algum •. 

DIREITOS A P ,\G.IU 

Enl llÉIS 
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216 RIJ!JINADO DA SENHORA D. 1\IARIA il. 

DÉSIGNATION DES ARTICLES 

Verres de couleur pour illumination . ..... . 
'Confection de jacintes .... . . . .. . .. . .. . .. . 
Dit de kermes ...... . ...... , .... . .. .. . .. ... . 
Dit de scordium . .. . . . ..... . ........ . .. . 
Dit d'émeraudes ou cathériaques .... . ..... . 
Conserve d' AlexandTie ou de Perse. 
Dite de violettes · · · · · · · · 

• • o o o • • ••• • •• o •••• o • • • o . 

Dite d'absinthe •... . .... . ............. . . 
.Dite cordiaque • ... . .. ... .. ............. 
Antidote . .. ..... .. .. . . ............ . .. . 
Copa!, gomme . . . .... : . .... .. . . ...... . . . . 
Corai! pour apotbicaire .... . . ...... . . . .. . 
Di.t préparé ... . ....... .. . . . . . . .. .. .... . 
Dit blanc .... . .... . ... . .. . . . ...... . ... . 
Coraline ou mousse de mer . . ... . ........ . 
Cocbenille en gr.ains . . .. . . . ...... . ..... . 
Rosca ux en p.oudre préparés . ..... .. , . .. . . ·' 
Cuaie pour les peintres . . . ... .... .. ...... . 
Crême de tartre . . .. . . . . . . . ..... . ...... . 
Crocus astringent. . . . ...... . ......... . . . 
Cubehe • . .... ..... .... .... . . .......... 

Dents de cbeval marin .. ... .. ..... . .. . .. . 
Dils d'élépbant . .. .. .... . . . .. . ......... . 
Dits de brocbet. .. . .. . . ..... ... . ... . ... . 
J)its d'engala ... . ... . . ... . ... . ..... ... . 
!Di bs de sanglier .. . .. ... ...... . ..... ... . 
Diascordium frascatrium .... . . . ... .. .. . . . 
Diagrede sulfurée en poudre .... .. ... . . . . . 
Catolicon ...... . . . .. . .. .... .. . ....... . 
Ditame de CPête . . .. . .... .... .. . .... ... .. 

··Dit royal ou blanc . .. .. ....... . ..... .. . . 
Pavots de toute espece . .. . .. .. . . ...... .. .. 1 

E 
.Allebore blanc et no ir .. . ..... . ... . ... ... . 
E lectuaire ou thériague composé ....... .' .. 
Elixir proprietatis . .. . ............ , . ... . 
.Di t de vitriol . .. . .......... . .... . .. . .. . 
Dit stomachique en bouteilles ..... ... .... . 
Emplâtres magnétiques et autres ... . ..... . 

DROITS À PAYER 
· EN RÉIS 
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.DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS 

Concbinhas com tinta para illuminacão .. . .. • 
Confeição de jacintos ... .. .. .. .. : .' . . ..... .. . 
Dita 'de alquermes ... . . . .... . . . .... •• .. . 
Dita de 'ascord"io ... ... ~ ... .... .. .... .... . . 
Dita de esmeraldas ou triaga ...•. • . • .. ••. .. 
Conserva de Alexandria ou Persia . ... . . .. . 
·Dita de violas roxas . . . . ....... . . .. . .. . ... . . 
Dita de absinto . .. .. ... .. .. . .. ... ... .. . . 
.Dita de cardíaca ...... . . . ... . .. . . . .. . . . . 
Contraerva . . • .. .... ... .. . . .. . - · .. .... . 
Copa! (gomma) .. .. ... ... . .. . . ... .... ... .. . 

, Co.ral para botica . .. ... . .... ..... .. .. ... . 
Dito preparado .. . .. . .. ... ..... .... .... .. . 
J>ito branco . ... . .. .... . . .. .... . ... ... . . 
Coralina ou musgo do mar . . . . . . . . . . . . .. 
Cochonilha em grão . . ...... ..•.. . . . •... 
Calomelanos em pó preparados ... .. ... ... . 
Cré para pintores . ... . . ... ... . •... . ..... 
Cremar tartaro .. .. . . . .. ........... . . •. . 
CToquoz (martis adstringentes) .... .... . ... . 
Cúbebas . . . .. . ..... .. . .. . . .• . . ....• . .. 

D 
Dentes de cavallo mariuh.o •. ..... . ... .. . . 
·Ditos ele elefante . ..... ... .. ..... ... . · · · 
Ditos ele peixe lucia ou manelibula lucis ... . 
Ditos de cngala .. .. .. .. : . .. . . . . . .. . . . · · 
Ditos ele porco montez . ... . . .. . .. .. .. .. . . . 
.De ascordio frasca to rio . . ... • ... . . . . .... · 
De agridio sulfu rado (pós) . .. . .... . ... .. . 
Deacatolicão (massa composta) ... ... . . .. . . 
Ditamo de Créta . . . . .. . . . ..... . .... . . . . . . 
Dito real ou branco .. ... . . . .. ... ... ... . . 
Dormideiras de qualquer sorte .. .. . ...... . 

E 
Eléboro branco e preto . •. . .. . ....•... . , . 
Electuario de esmeraldas ou triaga composto 
Elixir propiatates . .. .. . . · . · · · · · · · · · · · · ·· 
Dito de vi triolo . ... . .... .. .. ...... . . . . . 
Dito de estomaticão em vidrinhos . .... . . . . . 
Emplastos magneticos e outros .. .. .. .. . . .. . 

DIREITOS A PAGAR 

EM RÉIS 
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218 REINADO DA SENHORA D. MARIA I. 

DÉSIGN.I.TION DES ARTICLES 
DllOITS À P.\YER 

E.' RÉIS 

Soufft·c en bâton . . . ... ..... ... . .. . .. . ... le quintal 
Dit en poudre ou cn ficur . . . . . . . . . . . . . . . . Ia livre 
Di t en pommade .. . .. . , . . . ......... . ... . 
Epithême . .. .. ..... . ....... . ... . ... . . .' 
E rmodatile ...... . ... .... . . . . .. .. . ... . . 
Herbe douce (·anis) . .. . .. . ......... . . . .. . 
Herbe contre les ' 'ers, ousemence d' Alexandrie 
Véronique ......... . .... . . . .... . ...... . 
Cochléaria . . .. ...... ... ... . . . . . . ... . . . 
Scrofulairc .. .. . .. . .. .... . .. ..... . . . . . . 
Sénégré . .. .. ... ... ..... . .. ... . . . ... .. . 
Essence d'ambre .. .... ..... .. ... ... ... . . 
Dite de musc ... ...... . . . .. .. ... .. .. . . . 
Dite de noix muscade . .. . .. ... . .. . ..... . 
Émeril .. . ... .. . . ....... .. ... : . . ..... . 
Sa1e en po.udre .. . .... . .. . . . .. . . . . . .... . 
Esprit de vitriol . . .... . ... . ... . ..... . . . . 

)) 

" 
l) 

l'nrrobe 
la livre 

)) 

)) 

)) 

!'arrobe 
I' once 

» 
» 

l'arrobe 
la livre 

la canade 
Dit de vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Dit de sei ammoniac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la livre 
Dit de sei de n ilre . ... .. · ... . ... .. . .... . . }) 

Dit de soufJre ...... . . ... .. . .... .. ...... . )) 

Dit d'ambre . .... . ... . ....... . ..... . .. . )) 

Dit de coclearia . . . ... . . . . . . ... .. . ... . . . )) 

Dit de corne de cerf. .. ...... . . .• .. . . .... )) 

Dit de rouille .. . .. .. ....... . ..... .... . . )) 

Dit .de thérébentine . ....... . .... .. . ... . . " Dit de nilre doux . .. .. ... ... .... . .. . . . . . 
Dit de ni tre coros i f .. ... .... .... . . : .. . . ·l 
Dit de noix . ... . ... ...... . ........... . . 
Dit de lavandc . . . . . .......... .. . . .. . .. . 

)) 

)) 

)) 

l) 

Dit de bergamole • . .. . . .. . ... .. . ........ )) 

Dit de cane'le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la canade 
Dit de girofle .. . . .. ... . ... . ..... . , , ... . )) 

Dit d'anis .. ... . .. .... . .... . ...... . . .. . )) 

Dit volati l huileux de Silvius . >> 

Éponges fines ....... . ...... : : : : : ·. : ~ : : : : la livre 
Dites gros.s~s ... ... . . ...... . .. ... ... .. . . 
Spcrma-:ell .. ... .. . . . .. .. .. ... .. . ... . . 

)) 

)) 

Dit en bougies ..... . . . ... . ..... . .. .. . . . )) 

Fleur de jonc ou paille de la i\Jecquc . . . ... . 
Storax en pain ou calamite . .. ....... .. .. . 

lJ 

Dit liquide ..... .. .. ... .. . . . .. . .. . .... . 
Éthiops minéral en poudre . . . ....... . ... . 
Euforbe .. . . . . . ... .. .. . . . . .. . . . ... . .. . 

" 
)) 

}) 

560 
10 
40 
24 
20 

480 
80 

8 
40 
18 

960 
2$560 
211)560 

32 
560 

16 
72 
96 
96 
80 
60 
72 
96 
80 
60 
32 
96 

160 
360 

72 
400 
320 

2$400 
180 
800 

40 
24 
48 
60 

200 
80 
48 

480 
40 
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DESIGNAÇ,\0 DOS ARTIGOS 

Enxofre em canudo .....•......... ·'· .... 
Dito em pó ou flor .. . .•...............• . 
Dit_o em manteiga . : ..................•. 
Ep1tamo ..... . .•.•........•.••.....•.. 
Ermodátclis .•................... • ••... 
Herva doce ................... . ....... . 
Dita lombrigueira, ou semente de Alexandria 
Dita vcronica .•............••....•..... 
Dita cochlcaria .........••... . ......•... 
Dita cscrafularia .•.....•................ 
IIervinha ......... .. ...•.............• 
Essencia de ambar ................ ... .. . 
Dita de almíscar ............••........•• 
Dita de Itós mosca da ....•...........••.. 
Esmeril. ..................•.••........ 

· Esperdicios de talco em pó .............. . 
Espírito de vitriolo .•...............••.. 
Dito de vinl1o ........ . .........••...... 
Dito de sal ammoniaco ...........••••. • . 
Dito de sal nitro ................ . ....•. 
Dito de enxofre .•...................... 
Dito de alambre ..•..•.................. 
Dito de cocblearia .......... . .••........ 
Dito de ponta de veado ..•••.....•••.••.. 
Dito de ferrugem .........•.........•... 
Dito de tormentina ............ ....•. . ... 
Dito de nitro doce .............•....••.. 
Dito de nitro corrosivo ....•••........... 
Dito de nós mascada expresso ............ . 
Dito de alfazema ....•................•• 
Dito de bcrgamota ....... : . ...•...•••... 
Dito de cancHa ..........•....••••.•.••. 
Dito de cr'avo ...................•...... 
Dito de berva doce .... . . . .. ............ . 
Dito volatil oleoso de Si!Yio ..... . ....... . 
Esponja fina ....•..................... . 
Dita grossa ............••.•.......•.... 
Espcrmaceti . , ..•.•.................... 
Dito em vélas ......... .....•............ 
Esquinanto ou palha de Méca ............ . 
Esturaque em ]lão ou clamita ............ . 
Dito liquido .............. · .. · · •• · · · · · · 
Etbiopc mineral em pó ................. . 
'Euforbio ............................. . 

DIREITOS A PAGAR 

EM RÉIS 

qui·ntal 
arralel 

)) 

)) 

)) 

arro]Ja 
ar r a tel 

)) 

)) 

)) 

arroba 
onça 

)) 

)) 

arroba 
arratel 
cana da 

)) 

arratel 
)) 

' » 
)) 

)) 

l) 

)) 

)) 

)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

cana da 
)) 

)) 

)) 

arratcl 
)) 

)) 

)) 

)I 

)) 

)) 

. >> 
)) 

560 
10 
4-0 
24 
20 

480 
80 
8 

40 
18 

960 
2$560 
2$56·0 

32 
560 

16 
72 
96 
96 
80 
60 
72 
96 
80 
60 
32 
96 

160 
360 
72 ' 

400 
320 

2$400 
180 
800 
40 
24 
4-8 
60 

200 
80 
48 

480 
40 

1804 
lllarco 

19' 
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DÉSIGN1TION DES ARTICLES 

lhtrait de jalap ·ou résine .. . . .. , . .. ... . . . 
])it d'agaric . ...... . ... . .. . . . . .. ... . .. . 
Dit de méchoacan . ... .. ...... . . .. . . . .. . 
])i t de réglisse .. ..... . . .. .... . .. .. . . .. . 
'Dit catholiqu-c . . . .... . . .. ... . . .. .. .. .. . 
I>it de coloquintc ... . ... . .... . .... . .... . 
Dit de scammunée .... . ........ .. ..... . . . 
·Dit de laudanum .... .. .. ... ... . .. . .... . 
'J>it de bois saint ou gomme .. . . ... ...... . 

:EithaTge . . .... .... . ~' ... .. ... . . . . . ..... I 
'Fleurs chimiques de tou te espeee . .. . . . ... ·1 
'iFoie d'antimoinc ( épar sulfuris) ... . . ... . . . 
.iFleur de violettes . . . . .. .. .. . .. . .. . . . ... . 
'Dile de noix . . ..... .... .. ..... . .. .. .. .. . 
J)ile de souffre . . ...... .. ..... . ..... . , .. 
'Dite de bourrache ....... . .... . ..... .. . . 
Dite de la v ande . . ... ... •.. . . . . . .. . .. . . . 
Dite d'antimoine . . .. ... ....... .. . . . . ... . 
Dite de safran . .. .. .. .... .... . ..... . .. . 

1Dite de rose de terre .... . .. . .... . ...... . 
IDite de rose de Tolede ou en boutons . . .... . 
Dite de buis .. . . .• . . .. . . .. ...... , . . ... . 
'Dite de pivoine .. ... . . . . , . .. . .. . . .. .. .. . 
-Dite de tilleul ... . . .. . . .. . .... . . . .. . ... . 
Di te ele j alcle en pouure . .. . .... .. .. . . . .. . 
'Feuilles de séné . . ... . .... . ..... . ... . . . . 

G 
Galanga . . ... . .. .. . ... . . . . . . .... .. ... . 
•Galbanum, gomme . . .... .. .. ...... ... . .. . 
'Noix de galle . .. . .. .. .. .... . . ...... . ... . 
Genciane, 1•acine . . . . .... . ........ .. . . . . 
·Césame . ..... ..... . .... .. ... . .. . . ... . . 
'Plâtre en pierre . . . .... . . . . ... .. . . . . . . . . 
•Dit en poudre ...... ..... .. .. ........ . .. . 
Racine de gingembre ........... .' . ...... . 
Dite en poudre . . .... .. ....... . ..... . . . . 
Crayon rouge ... .. .. ... . ....... .. . .. , .... . 
Dit blanc ..... . .. .. .... . .. . .. . ..... .. . . 
Gomme arabique . .. . ... .. ...... .. .. .. ... . 

DROITS À l'AYER 

EN RÉIS 

la livre 
)) 

J'once 
la livre 

l) 

)) 

)) 

)) 

)) 

l'arro'be 
la livre 

)) 

)) 

J) 

)) 

1) 

!'arrobe 
la livre 

)) 

l) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

le quintal 
la li vre 
!'arrobe 

le quintal 
)) 

la livre 
)) 

l'arro.be 
)) 

)) 

640 
360 
80 
24 

4.8(} 
240 
280 
48 
96 

200 
2$560 

16(} 
4-0 

320 
10 
20 

200 
80 
30 

8 
20 
24· 
28 
32 
48 
64 

40 
96 

2~560 
24 

170 
80 

120 
18 
40 
80 
.24 

760 
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DliSIG NAÇ:\0 DOS ARTIGOS 
DinEicTOS A P,\Gi\R 

EIII RÉIS 

Ex.tra:cto de jalapa ou resina .. .. ... .. ... ..... . . 
fi'ito de agarico ........... .. _. .... ..... .. .. 
]i)ito ele mechoacão .. ..... ... . ... .......... .. . 
:IDito ele alcacuz ...... ..... ... , . .. .. ...... " ' . ..... . 
]i)ito catholiêo ... . .... · .... .. ..... .. .... . 
Dito de ooloquinlidas . ...................... . "" 
J)Ho de escamoneia ............. •• • ~ .. .. _ . 
:Dito de laudano ........ ....•.. . ... ... .... 
Dito de pau santo ou gomma ... .... ...... ....... .. 

F 
Fezes ele oiro ....................•..... 
Flores cbimicas de qualquer casta .... . ... . 
F ígado de an timonie ......... .. .•...... . 

· J?lor de violas ... . ..... .... .. ... , ........ ., .... , 
Dita· de nós mascada ...... .............. .. 
li>ita de enxofre .. .... .. . . ... ... . . . .. .. .. . 
Dita de barragens ........... .. .. .. ...... . 
Dita de alfazema . · .......... .. . .. ....... . 
Dita de antimonio ......... ... ....... .... . . 
Dita de açafrão .............. : ..... ....... . . 
:IDita de rosa da terra .. . ...... ... ..... '""" .. .. 
Dita de rQsa de Toled.o em botões ........... ~ . 
Dita de buxo . . ... .. ... ....... ....... '" ' .. . 
Dita de pionia .. .. ...... . ... . , ..... ..... . 
Dita de til ia .... .. ...... '" ... . , .. ........ . 
li>Ha de j alde em pó . .....•.. _. ............. .. 
~olha ele senc ........ : .•.......•....... 

ai'r:a.tel 
J) 

OllCU•" 

ar.r:~teL 
)) 

)) 

m 
)) 

)) 

arroba 
arratel 

)) 

» 
)) 

)) ' 

arroba 
arratel 

)) 

)) · 

)) 

)) 

)) 

)) , 

)) 

)) 

&alanga .•.. ·.......... ... . . . . ..... ... ..• . .. . n· 
G-albano1(g<Dmma) . . ....... . ..... .... ....... t ''· 
&a lha ................ . .. . .. ...... .. ... ,... .... . . quinta h. 
~en ciana (raiz).... . . . . . . . . : . ......... _. •.. anr.atel . 
Gergelim. . . . . . . . . . . . ..... . ......... . ... ...... arroba . 
Gesso em pedra . . . . . .. • ... . . . ... ... . . . • . . • . quintal, 
Dito em pó ...... . .. . ........ ... . ........ .. . ... · 
Gengibre em raiz.' .... '" ... ........ .. .' .••.. . 
Dita em pó .............. .... ..... ...... .. . 
Gis verm.elha eu lapis ...... .. .. .. .. ....... . 
Dito branco .... ... . .. .. ................... . 
Gomma arabica . ..... . ....• . . . . ..•••. .. 

)) 

arratel 

auoba.. 
)) , 

)), 

' I 

640 
360 
80 
24 

4·80 
24·0 
280 
48 
\l6 

200 
2$560 

160 
48 

320 
1'0 
20 

200 
80 
3.0 

8 
20 
2q, 
28 
32 
48 
64 

40 
96 

2$·56.0 
21j: 

170 
80 

i20 
18 
40 
su 
2$ 

'Z6.0: 

18M 
Marco 

19' 
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222 REINADO DA SENllORA D. ~L\.UU J. 

DÉ IGN.\TJON DES ABTICLE 

Gommc de poi son ..................... . 
ang d dragon ....................... . 

Gomm lnque ......................... . 
Dite nmmoniaquc ...................... . 
Bí·dclium . . ... ....................... . 
Gomm gultc ou gambogc ............... . 

nrcocollc, gommc ..................... . 
Opoponn-< ............ ................ . 
Élémi ou mastic cn tahlctlcs • ............ 
Gommc de palma Christi . ............... . 
'agapcnu m .. ......................... . 
A safrotida ........................... . 

I 
n,acin:cs l~rutcs 11 picrrc •.............. 
Drts prepares ......... ... ............. . 
Jalap . .... ... .... .. .................. . 
Jnunc de loutc spi:cc .................. . 
Dit brul{· ... ... .... .... ............... . 
l'ctit jaune ........................... . 
Enccns . ............................. . 
Juda'iqtw, picrrc brote ................. . 
Dit en poudrc ......................... . 
Juj~be ...... :,· ....................... . 
Grams de gcnrcn . .................... . 
Hy opc (plante) ....................... . 
Dite hum ide .......................... . 

L 
Circ à ca hclcr ou lnquc ................ . 
Dite cn goultc pour I pcintrc ......... . 
Dil fourmi (gommc) ........ ... ........ . 
Crayons de tout s oulcurs ... ........... . 
Dils mine de plomb .................... . 
I.azulis, lapis ......................... . 
Dit en poudre ......................... . 
Or fan · cn coulcur pour printr ......... . 
J.audanum ........................... . 
Dit cn Jiqucur . ....................... . 
Dil cn opiat .. ......•.................. 
Dit (ti lus lcdon n fcuillcs) ............. . 
Lait de sou lfre ...... .............. . ... . 

DIIOIT' PWER 

:'i lli:IS 

]'arrobe 
la livre 

I) 

)) 

n 

» 
)) 

» 
)) 

I) 

)) 

I) 

)) 

)) 

" n 
I) 

" 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

I) 

n 
n 

I' a r roLe 
la liue 
I'~ rrobc 
lu liHc 

)) 

I) 

J) 

J) 

J) 

l) 

» 

2~560 
28 
60 
60 
i. 

300 
!16 
6~0 

24 
80 

20 
120 

48 
120 
4 
2~ 
~o 
40 
20 

8 
8 
20 
20 
20 
40 

120 
320 
200 

6 
360 
160 
4 o 

60 
21-0 
320 
lí60 
60 
80 
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DESIGNAÇÃO DOS Al\TlGOS 

Gomma de peixe •...... . · .•.....• , ..... . 
Dita adraganto ......•..•........•...... 
Dita laca .. .. .. . .••.................... 
Di ta ammouiaco ........ . .. .' •........... 
Di ta bcdelio .............. . . . .. . ...... ,. .. 
Dita gutta ou' rom ..................... . 
Dita sare<~ cola . ........................ . 
Dita popúnaco- . . . . . . . . ............ . .. . 
Dita elcmí ou almcccga em pão .......... . 
Dita de pau santo ... . ......•........... 
Dita sagapenna ....................... . 
Dita de assafetida ••.......... .. .•... . . . 

I 
Jacintos bruto·s em ped ra . .... . ......... . 
Ditos preparados •....•. .. .......... . ... 
Jalapa .. . ........ . ..• · •.... .. .......... 
Jalde de qualquer sorte ...•.............. 
Dito queimado ... . ... . ................ . 
J alcliliuo (tinta) ............ . .......... . 
Tncenso ....... . .. . ..•.......••........ 
J udaica (pedra bruta) ...... .. ..•........ 
Judaica rnoida ou preparada ...... . ...... . 
Jujnbas . ...... . ..... . .....•...... . .. • . 
Juni poro ou zimbro em baga .... . ....... . 
I sopa (h erva) .......... . . .. •........... 
Dito hum ido ...............•.........• 

L 

L<1 Cl'e ••••••••••. • •••••• • ••••••••••••• 
Dito de .pingo para pintores ....... : . . ..•• 
Dito formiga (gomma) ..•.......... . ...•. 
J,apis de qualquer cor .......... . ... . •••. 
Dito chumbo .. .. ..................... . 
D!to !azul~ em pedra ...•....••........•• 
Dito em po ...... .. ... · . . .•...•......•. 
Lata de cores moida ou miuda para pintores 
J,a udano . . .....• . ..... · · .. · ..... . · ... .. . 
Dito liquido ....•...... · · ........ . . . .. . 
Dito opiaclo ..........•.. · • · · ·. · · ·. • • · · 
Dito de este v a : .......• · · • · · · · · • • · .. · • .•' 
J,citc de enxofre ......... . •••. · · .•.. • • · · 

Dll\F.I'fOS ,\ P ,lGAI\ 

EU llÉIS 

arroba 
arratcl 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

l) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

· » 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

JJ 

)) 

» 
arroba 
ar ralei 
a.rroba 
arralel 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

2$560 
28 
60 
60 
48 

300 
96 

640 
2~ 
80 

200 
120 

/~8 

120 
48 
2'~ 
40 
40 
20 
8 

80 
20 
20 
20 
40 

120 
320 

1$l200 
6 

360 
160 
480 

60 
240 
320 
560 

60 
80 

180i 
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224. REINADO DA SENHORA D. JUARIA I. 

DÉSIGN.\TION DllS ARTICLES 

Lail virginal cn boutcillcs ......... . .... . 
Fícnlc de lézard ....................... . 
Signum crucis ........................ . 
Grainc de lin ......................... . 
Buglosc, llcur ......................... . 
Iris de Florcncc ... . ................... . 
Dit cn poudrc ............ . ............ . 
l\Iuguct ..... . ................. . ...... . 

lU 
Pommc de cyprcs ...................... . 
Noíx muscadc . ................... . .... . 
Nacrc de perlc •........................ 
Di L préparé cu poudrc . ................. . 
Magister de perlcs ..................... . 
Dil de corai!. ......................... . 
Dit de soulfrc, ou lail . .. ............... . 
Magnésio blanchc ...................... . 
Gnemauvc . ........................... . 
Mannc en !armes ...................... . 
Bcurre de soulfrc •....... . .............. 
Dite d'anlimoíne •...................... 
Dite de cacao ......................... . 
Dite de pore .......................... . 
Marcassilc minéralc •.................... 
lvoic brulé ................ • ........... . 
Dil cn poudrc ......................... . 
Dit consubslanlíel ..................... . 
Mcrcurc doux ......................... . 
Dít diaphorélique ................... . . . . 
Dit suhlimé ........................... . 
Cloportes préparés . . ................... . 
l\1 écb o a can .......................... . . 
Cloporlcs brutos ....................... . 
Myrobolan de toute qualilé .............. . 
Myrtbe •.............................. 
Mirre de Persc •........................ 
Moutarde •........... . ................ 
Dite en pots de dcmi-canadc ............. . 
Mousse de mor •........................ 

N 
Nilrc d'anlimoine •............. . ..... . .. 
Dit ............••..... · .............. . 

DROITS À PAYllR 

EN RÉIS 

chaque 
Ia livre 

)) 

l'alquicre 
la livre 

)) 

)) 

)) 

!'arrobe 
la livre 

)) 

)) 

l'oncc 
)) 

la livre 
)) 

!'arrobe 
)) 

)) 

)) 

la livre 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

11 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" l'alquicrc 
chaque 
Ia livre 

)) 

)) 

160 
96 
20 
60 
20 
16 
32 
48 

96 
360 
72 

120 
320 
120 
80 

320 
200 

96 
72 

120 
320 

16 
60 
48 

120 
80 

320 
640 
200 
400 
48 

160 
60 
72 

320 
88 
30 
16 

48 
160 
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DESIGliAÇiO DOS ARTIGOS 

Leite virginal em vidrinhos •..••••......•. 
!Lixo de lagarto ...••............. .... . • 
Lignum crucis •..•...•........•.. . ..... 
Jjnhaça .. ..... ....•••••.. .. •.......•• 
Língua de vacca (flor) .......•••......... 
iLirio florentino •................•...... 
Dito em pó .... .. ...• ......••••........ 
Dito com valle flor ............•••.....•. 

lU 
Maçãs de cypreste ......•...•.••..••..•• 
Macis de nós moscada .•.....•.•......... 
Madre perola . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . ... 
:Oi ta em pó preparada •.........•......•. 
:Magisterio de aljofar .•.•••........•..... 
iDito de coral ...... ..•.......•... ....•• 
Dito enxofre ou leite ..........•••.••.... 
Magnesia alva •...............•......•• 
Malvaisco .•• ... . ..•.......••••..••.... 
Man;Í em lagrima ... .. ..••.............. 
Manteiga de enxofre ...••.•••..•••.•..•. 
Dita de antimonio .... ..... ...••••...... 
'Dita de cacau ....•.....••.... ~ .......•. 
)Oi ta de porco ......................... . 
Marquezita mineral. ..........•••••.•••• 
Marfim queimado .....••................ 
Dito em pó ...................•........ 
Dito com substancia .........•.......... 
Mcrcurio doce ........................ . 
Dito de aforctico . .. .... .. ... .•......... 
Dito sublimado ou sol imão ... ....... . . .•• 
:Milepédes preparados .......•............ 
:Mecboacão ......................•..... 
Milepédes brutos ...................... . 
Mirabol~nos de todas as qualidades ... .•. , . 
Min·ha (gomma) .•...•••••..•.••.••••••• 
Dita da Persia .....•••••.. , ............ . 
Mostarda ........ . ............ ......... . 
Dita em vidrinhos até meia canada ....... . 
Musgo marinho ... ... , .........•......• 

N · 
Nitro de antimonio .••....•..... • · · · · • · · 
Di to .........•....•..•.......•.•..... 

TOll. IV. 

DIREITOS A. PAGAR 

EM RÉIS 
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160 
96 
20 
60 
20 
16 
32 ' 
48 

96 
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72 
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120 
80 

320 
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96 
72 

120 
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60 
48 

120 
80 
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160 

60 
72 
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226 REINADO DA SENHORA D. i\IA.RIA I. 

DÉSIGNATlON DES AI\TlCLES 
Dl\OITS À PAYER 

EN 1\ÉIS 

:Xoix vomite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la livre 24 
Dite muscade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 24()-

o 
Ocre ... . .... . . . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'arrobe 
Huile de jasmin cn bouteilles. . . . . . . . . . . . . la canade 
Dit de lin ... . . ...... . ..... . .. . . . .. . ·. . . l'almude 
Dit de navets . . . . ..... . ..... . ... . . ... . . 
Dit d amendes douccs . .. .... ... .. . .... . . 
Dit d'ambre rouge .. . . .. . ..... . ... . ... . . 
Dit d'anis ... ....... . . . . .. . . .... .... .. . 
Dit de noix . . . .. .. .. . . ... .... . . . . .. ... . 
Dit d'aspic ....... ... .. . . . ... .. . . . . .. . . 
Dit d'ambre blanc . ... . .... . ... ... . .. .. . 
Dit de lauriet· .. . . . .. . .. ..... .... . .... . . 
Dit de pélrole ... .. ..... . . . .... . ..... . . . 
Dit de térébentine .. . .. .. ... . . .. .. .. ... . 
Dit de copahiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Dit d'éléphant .... ...... .... .... ...... . . 
Dit de canelle . . . .. . . .. . : . .. .. .. . .. . ... . 
Dit de cire .. . .. . . . . . . .. . .. .. ... . . . . . . . 
Dit de cidre ... . . . . .. . , . . . . . . . .. .. .. .. . 
Dit de girofie ... . . .... . : ... . . . ... ... .. . 
Dit de menthe . . .. .. . . . . . . .. .. . . . ... .. . 
Dit de muscade .. ... ... . . . ..... .' . . .. .. . 
Dit de roomarin . .. . . .. ....... . . .... · ... . 
Dit de gcnievre . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . 
Dit de buis . . . . . .. : . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 
Dit de cumin ..... .. . ..... ..... . .. .. . . . 
Yeux d'écrevisse ... . .. . . . .... . . .. ... . .. . 
Opium . . . ..... . ... ... .. . .. .. .. .... .. . . 
Opoponax ....... ... . .. . . . .. . .. . . ... . . . 
Orcancte . . . . ... . .. .... . . . . . .. . ..... .. . 
Os de cmur de cerf . .... . ...... . ........ . . 
Or piment ou jaune . . . . ... ... . . .. .. . . .. . 

p 
Bois de sassafras .. . . . .. . . . . . . . . .. . . ... . . 
Panacée mercurieÍ!e . .......... .. ... . . . . . 
Dite de n itre . ... . . ... .. .. .. .. .. . ... . . . . 
Bois fuslct •.. . .. . . . .. . . . . . , .. . , . . . . . . , . 
Dit d'aigle . . ..... . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . 

)) 

la canade 
la linc 

)) 

l'almude 
la caoadc 

)) 

)) 

)) 

)) 

) ) 

la livre 
)) 

)) 

)I 

)) 

)) 

) ) 

J) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

·Je quintal 
Ia liue 

96 
240 
360 
160 
120 

96 
320 
960 
120 
12(} ' 
litO 
40 
48 
96 

160 
12S8oo 

320 
360 
960 
360 
320 
480 

60 
240· 
160 
48 

240 
640 
40 

28()-
24· 

2 
640 
240 
480 

96 
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DESJG!XAÇiO DOS ARTIGOS . 
DlllEITOS A P ,\GA R 

EU RÉ I S 

Nós romita .... ....... .............. . . . arratcl 24. 
Dita moscada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 240 

o 
Ocre ... . . ......... .... .. .. . .. ........ . 
Oleo de jasmins em vidrinhos ... . . ... .. . . . 
Di to de linhaca . .. . . .............. . ... . 
Dito de n:~bos· . . ... .. ..... .. ... . .... .. . . 
Dito de amendoas doces .... .. . ....... ... . 
Dito de alambre Yermell10 ...... .. ...... •. 
Dito de h erva doce .. . .. . .. .. ... . .. .. .. :. 
Dito de nozes ... . ..... . .. .. .......... . . 
Dito de cspique .... ... . ... . ..... .••. ... 
Dito de alí!-mbrc branco .. .. . .. . .. . ....... . 
Dito de louro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Dito de peLroleo ... .... . . .. .. ....... . .. . 
Di to ele tormcntina .. . . .. . .... ... . . . ... . 
Dito de copahiba . .... .. ...... ... . . .... . 
Dito de clefan te . .. . , ..... ..... ... ... . . . 
Dito de canclla . ........ .. . . ... . . . ..... . 
Düo de cera. . . . . . . . . ..... .. .. .... . .. . 
Dito de cidra ... . ..... .. .. . : . .. . . .. . .. . 
Dito de cravo . ... .. . .. . . .... ...... . ... . 
Dito de ortelã ... . ....... . .. . . .. . . . . ... . 
Dito de nós rnoseada . . .. .... ... . .. . .. .. .. 
Dito de alecrim . ...................... . 
Dito de .i unipcro . . . . ...... . .. . . ... . ... . 
Dito de buxo .. . . . .. .. . .... ....... .... . 
Dito de cominhos ........ . .. . .. ........ . 
Olhos de caranguejos . ... ... . . ... . ... . . . . . 
Opio ... ... . .. .. .. .. . ... ... . . .... .... . 
Opapónoco . .. . . . .... ... ............. . . 
Orcanête . .. ... .. .. .... . . ... . ... . . . . .. . 
Ossos de coração de rcado ... . . . ... .. ... . . 
Oiropirnento on jalde .. .. .......... .... . . 

p 

Pau de salr.afrás . .. ... .. . ... . .... ...... . 
Panace ia niercurial ........ .. . ... . .... . . 
Dita de nitro ..... .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pau fustcte .. .. ...... ........ .... . .. .. . . 
Dito de aguila .. . . ,. . ... .. . .. . · · · · · · · · · · 

arroba 
cana da 
almude 

)) 

cana da 
arratel 

)) 

a! mude 
can<!da 
arratel 
cana da 

)) 

)) 

)) 

)) 

arratel 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

l) 

)) 

quintal 
arratel 

96 
240 
360 
160 
120 
96 

320 
960 
120 
120 

40 
40 
48 
96 

160 
12$800 

320 
360 
960 
360 

- 320 
480 

60 
240 
160 
48 

240 
640 
40 

280 
24 

2 
640 
240 
480 

96 
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228 REINADO DA SENIIORA D. ~fARIA I. 

DROITS À PAYER 
DÉSIGN.\TION DES ARTICLI!S 

EN 1\ÉIS 

Bois jaune ràpé . . . . .... ... . . .. ... .. .. . . 
Dit jaune en poudre .... ...... .. . . .... . . 
Dit de caliatour en poudre • .. . . .. ....... . 
Buis . . . . . . . .. ...... . . .. . ... ... .. . ... . . 

le quintal 400 
)) 400 

la livre 5 
lc quintal 480 

Gayac . . ... .. . . . . .. . . . . . ... . .. .. ... . . . 
Écorcc de gayac .. . . . .. . . . .. . . ..... ... . . 
Dite ou raclures . . . ... .. ....... . .. .. ... . 

la livre f2 
)) 2 

!'arrobe 72 
Bois de sandale blanc .. . ....... . . .. ..... . la livre 24 
Dit rougc •.. . .... . .... . ... .. . . . .. . : .. . 
D~t c~ ~oudrc . •. ...... . . ..... ... . . .... . 
Dlt c1tnn •. ... . . .... . . . . ..... .. ..... . . 

)) 12 
)) 20 
)) 96 

Dit néphrétiquc .. ..... . ... . . .. .... . ... . 
Pastel pour tcinturc . .. ... ...... .... ... . 
Alun blanc . . . ... .. . . . .. . . .... ...... · .. 

)) 160 
lc quintal 320 

)) 640 
Dit .. .. . ... . .. ... . .... . . .... .. ·' .. .. . . 
Pierrc cardiaque, composée el dorée .. . . . . . . 
Dite Jipe vitrioliquc .. ..... . . . .... .. .. . . . 
Calamitc ... . . .. . . . . . . .. . . ... . ... .... . . 

la livre 16 
l'once 240 

la livro 20 
!'arrobe 100 

Dite infernale composéc d'argent ... .... .. . 
Dite composée de cuivre •. .. . .. ... . .. . ... 
Picrre ponce . .. . .. . .... . .... . .. . .. . .. . . 
Dite calamiuairc . . .. ... .... . . . . . . . .. . . . . 

Ia livre 2$560 
)) 1$920 

!'arrobe 280 
la livre 12 

Pimenllong ou blanc • . . .. .... . ..... .. . . 
Pirctre (herbc) . . ... .. .. . . . . ....... .. .. . 
Pilu\es mercuricllcs .. . ... . . .. . . . . . . .... . 

» 24 
ll 20 
)) 480 

Di tes impérialcs . . .. .. .. . . ... . . .... .. . . . 
Dites catholiqucs • .• . . . .... , .. . .... . .. . . 
Dites absorbantcs . .. . . . ... .. ... . . .... . . . 
Dites de duc . .. . ... . . .. . ... ... .. . . .. .. . 

)J 720 
ll 800 
)) 960 
» 640 

Polipodc . ........ . .... . .. .. ..•..... · . . 
Corncs de cerf brutcs . .... . . .. . .... . . ... . 
Dites brulées . .... . .... . . . ... . . · · · · · · · · · 
Dites eu poudrc . .. . .. .. .. . .... . . .. . · · . . 
Dites en raclures . .. . . . . .... . . . . ... . .. . . 
Carmin pour peintres . ... . ...... .. . . . .. . 
Poudre de S1 J ean précipité rouge . ..... . . . 
Dite simple d'Alexandrie . . ...... . ....... . 
Dite de consoude . .... . ..... . . .. . . ..... . 
Dite de mechoacan ........ .. . ... ... ... . . 
Dite de rue purgativos cn paquets . . . ..... . 

n 10 
!'arrobe 160 
la livre 16 

)) 96 
1) 16 
l> 160 
ll 200 
1) 240 
1) 48 
)) 56 

chaquc 40 

Q 
Poudrc de rue en poudrc .. . . ... .. ...... . . 
Quina .. ... .. . . . . . ..... , .. . .......... · 

Ia livre 160 
» 120 
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DESIGNAÇÃO DOS' ARTIGOS 
DIREITOS A PAGAR 

EM .RÉIS 

P~u amarello raspa~o . . • . . • . . . . . . . . . . . . . quintal 
D1to amarello em po . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . " 
Dito caliatar em pó. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . arratel 
Dito de buxo . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . • • . . . . quintal 
Dito santo. . . • . . . • • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . arratel 
Dito em casca . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . " 
Dito em raspas oÍI em serradoras . ..... . . . . arroba 
Dito sandalo branco... . . . . • . . . . . . . . . . • . . arratel 
Dito vermelho . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . » 
Dito em pó ...• . ...........•.....•..... · n 
Dito de sandalo setrino . . . . • . . . . . . . . . . . . . » 
Dito nephritico ••......•............... • » 
Pastel para tintas. . . • . . • . . . • • • . . . . • . . . . . quintal 
Pedra hume branca. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dita . • . . • . . . . • . • • . . • . . . • • . . . . . • . . . . . . arratcl 
:Pita cordial composta e dourada........... onça 
Dita Jipe.. . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . arratcl 
Dita ealamita . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . arroba 
Dita infernal composta com prata . . . . • • . . . . arr~tel 
Dita composta com cobre ........ ' .. • . . . . . » 
Dita pomes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . arroba 
Dita claminar............ . . . . . . . . • • . . . . >> 

Pimenta longa ou branca . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Piréto. .. .. . ........ . ................. » 
Pílulas mcrcuriaes. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . » 
Ditas imperiaes .....•... •. . . . . . . . . . . . . • . » 
Ditas catholicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Ditas absonentes. • • . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . » 
Pirol do duque... . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . " 
Poli pódio • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . » 
Pontas de veado em rama crú. . . . . . . . . . . . . arroba 
D!tas de di~o queimadas ........... ·..• . . arratel 
D1tas em po... . . . . • • . . . . • . • • . . • • . • • • . . n 
Ditas em raspas . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . » 
Purpurina para pintores: . . . . . . . . . . • • . . . . n 
Pós de joanncs. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Ditos simples de Alexandria.............. ,, 
Ditos de consolida. • . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . » 
Ditos de mechoacão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Ditos de rué purgativos em papellinhos. . . . . um 

Q 

400 
400 

5 
480 

12 
2 

72 
24 
12 
20 
96 

160 
320 
640 
16 

240 
20 

100 
2$560 
1$920 

280 
12 
24 
20 

480 
720 
800 
960 
640 
10 

160 
16 
96 
16 

160 
200 
240 
48 

' 56 
40 

Quintilio em pó preparado......... . . . . . . arratel 160 
Quina . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . • • >J 120 

1804 
Marc() 

19' 



230 REINADO DA SE 'HORA D. liiARIA J. 

DÉSIGNATION DilS AI\TICJ.ES 

R 
Racine de caprier . ..... . ....... .. .... . . . 
Dite de jeneiane .. .. . .... . .... ... . . .. .. . 
Dite d' ipécacuana . ...... .... . ...... .' . .. . 
Dite d'angélique . ... .. ... ... . .......... . 
.Qite de valériane .. .. ... . .... . ..... .... . 
Dite de serpenta ire de Virginie .... . ...... . 
D!te de brionia (vitrualba ou negro) . ..... . 
Dlle de historta . ....... .. ..... . ...... . . 
Dite de cass ie .. .. .•....... .. . ......... .. 
Dite d'Enula campana . ..... .. .. .... .... . 
Raclures d' ivoire . ... .. ... . . .. .. . ... ... . 
Recoupe de peau pour colle . . .... .. ..... . 
Hésidus d'cau forte . ..... : ....... . ..... . 
Résine étrangcre ..... · . . .. . ..... . ... . .. . 
Dite de jalap . . . ................... . ... . 
Dite de pomme de terre . ............ . ... . 
Dite d'agaric .. . .. ... ..... .. . ..... .. . .. . 
Dite de scammonéc . ........ . .... ... . .. . 
A.rsénic blanc ou jaune ................. . 
Rubarbe de toute qualité ............ . .. . 
Cenlaurée ..... ... .... . . . ....... . . . .. . . 
Garance en poudre . .. . .. ....... ... ..... . 
Dite en racine ...... . ... . . .. . . ... .. ... . . 

Se! d' AI.glc lerre ... . . ..... . . . : ......... . 
Dit polycrcste .. ..... ... . . .. . . .. .... . . . . 
Dit de Sllturne . ... .. .... ..... . . .... . .. . 
Dit d'ambre .. .. . . . ... . -~ ... .... ... ... . 
Dit ammoniac . . . ... .. . . . .. . ... ...... .. . 
Dit d'absinthe . . ........... .. ........ . . 
Dit de tartare ... . ...... . .............. . 
Dit geme .. .... . . ... . ...... .. .... . . . .. . 
Dit d'étain . . ... ... .. ... . : ... . .. .. . . . . . 
Dit fébrifuge .......................... . 
Dit de coroe de cerf. . .. .. . . .. . . . ...... . . 
Dit de vipere .. ... . . ...... . . : . ..... . .. . 
Dit de Mars . ......... ......... . .... . :. 
Dit de lait Dit d'armoi~~ . .......... ......... · . · · .. 

Dit de chardo~ ·I; i~ i: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

DROITS À PAYER 

EN RÉIS 

la livre 
)) 

)) 

Jl 
)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

I' arrobe 
la livre 

)) 

)) 

)) 

le quintal 
la livre 

)) 

le quintal 
)) 

la livre 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

8 
8 

80 
32 
20 

4-80 
8 
8 

160 
24 
10 
14 
96 

160 
720 

60 
360-

1#>280 
800 
200 
20 

960 
560 

12 
48 
40 

320 
48 
96 
72 
12 
64-
80 

160 
480 
160 
320 
80 
80 
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DESI>NAÇ,\0 DOS AIITIGOS 

n 
Ra iz de alcaparra ... .. . . ... . .... . . : . .. . . 
Di ta de genciana . . . ... ... . .. ... . . . . . . . . 
Dita de cipó . ... . .••.... . .. . ...... . . .. • 
Dita de angel ica ... , . . . . ... . .. . .. . ... . . . 
Dita de valeriana .. ........... . . . ...••.. 
Dita de serpentina deVirgiuia .. ..... ... . . 
Dita de briónia . . . ....... . . . . .... . . . . .. . 
Dita de bistorta . . . . . . .... . . .. . .. . . .. . . 
Dita de cassia . . . . .. ......... . .. : . . . ... . 
Dita de énul a campana . ..... ... .. . . . . , . . 
Raspas de pau marfim . ... . . .... . ....... . 
Retalho de pellica para colla . . . . .. ..... .. . 
Resíduos de agua forte ......... . .. ... . . . 
Resina ele fóra do Reino .......... .. . .. . . 
Dita de jalapa . ... . ........... .. .. .. .. . 
Dita de bata ta . . .. ... : . ........ . •. . . . .. 
D-ita de agarieo . . .. . .. . .... . .. ... .. .. . . 
Dita de escamoneia .. . . . .. . . .. .... .... . . 
Rosalgar branco ou amare1Io .... .. .. .. .. . 
ltuibarbo de qualq uer qua lida:le . . .. . .. . . . 
Ruipont ico .. ..... .. ... . •...... . . .. .... 
R~iva em J?Ó· ... .. ... .. ..... . . . . : •.•.. 
Dtba em ra1z . . .. . . . . ... .. . . .......... . . 

Sal de Inglatena . ...... .. .. .. ......... . 
Dito pluresto ... .. ..... . .... . ...... . .. . 
Di to satum o ... . .... . . .. . .. ... . .. . ... . 
Dito de alambre ....... . . . ... . . .. . .. ... . 
Di to de ammoniaco .......... .. . . . ... . . . 
Dito de losna . . .. ... . . . .. . . . ... ..... . . . 
Dito ele tartaro . ... . ..... . . . ........... . 
Dito de gemma .. . ..... . ..... . ..... .... . 
Dito de es tanho .. ... .. ..... .. . . . ..... ~ . 
:Dito de febrifuga . ..... . .. ... ...... . . . . 
Dito de ponta de veado .... . ... ...... . .. . 
Dito de vibora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Dito de mar tens de ribeiro .. ... . ... . ... . . 
Di~o de leite . . .. .. . .. . ... . ............ . 
Dito de ar temisa ............ · · .. .. • · · ... . 
Dito de cardo santo . . ... .. . ' .. .. . .... ... . . 

DIIIEITOS A PA.G .\11 

E~l IIÉIS 

arratcl 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

arroba 
arratel 

)) 

)) 

quintal 
arratel 

)) 

quintal 
)) 

arratcl 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

8 
8 

80 
32 
20 

480 
8 
8 

160 
24 
10 
14 
96 

160 
720. 

60 
360 . 

1~280 
800 
200 
20 

960 
560 

12 
48 
40 

320 
48 
96 
72 
12 
64 
80 

160 
480 
HlO 
320 
80 
80 
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232 REINADO DA SENHORA D. MARIA I. 

DÉSIGNATION DKS ARTICLES 

Sei d'écorccs de fcves ................... . 
Salpctre ............................. . 
Salscparcillc de toute qualité ............ . 
Sang de dragon ..... ................ .. . 
Tartrc .............................•.. 
t1rainc de choux ....................... . 
Dite de laitu ....•..................... 
Dite de navcts ......................... . 
Dite d'Aiexandrie ..............•...... 
Dite d'oscille ...... .. . .. ..... ......... . 
Dite de safran ........................ . 
Dite de fenouil. ....................... . 
Orge pilée ou mondée ................. . 
Blcu de Prusse ...... ..... .... ......... . 

umac .. .... ... .... . ........... ... . .. . 

T 

Tacamahac (gomme) ......... ..... ..... . 
Tale cn fcuillcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Datle de Darbarie ..................... . 
Tamarin ...................... . ...... . 
Tormcntillc (racine) . .......... ........ . . 
Tamarin (fruit) •....... .... . ........... 
Tarlr Yilriolé .... ...... .. ............. . 
nit émétiquc •.......................... 
Dit solublc marlial ...... ............. . 
Terre rouge ... ....................... . 
:Blanc de cérusc ou d'ocre co pai1. ........ . 
Tcrre fcuillée de tartre ................. . 
Tcinturc it imprcs íon, ou noir de Francfort 

ou d'Ilalie ........................ . 
Teinturc de la Cbinc ................... . 
(lâtcaux d'amaudcs ....... ............ . 
Trípoli ......... .. ........... ...... .. . 
Tutie cn picrrc •.. ... .... . ............• 
Tabl ltes de contrc-poison ....... . .•...... 
Dites de rubarbe ....... .... ........... . 
Térébcntine de Venise .... . ............ .. 
Dite de Frnnee ........................ . 
Dite raffinéc ..........• . .......••. . .... 
Borax brut .•....•..•.•.•.• ...... ...... 
Dit raffiné ..••••...................... 

DllOITS À PAYER 

EN IIÉIS 

I< livre 
)) 

» 
)) 

!'arrobe 
la livre 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

!'arrobe 
la livre 
I' arrobe 

la livre 
)) 

)'arrobe 
)) 

la livre 
)I 

)) 

)) 

)) 

l'Hrrobe 
la linc 

)) 

!'arrobe 
la livre 
I' arrobe 
la linc 

» 
)I 

)) 

l'almudc 
I' arrobe 
la livre 

J) 

)I 

o 
28 
5-J. 

10(} 
12(} 
240 
160 
80 
96 
32 
4S 
16 

240 
200 
132 

320 
8 

760 
640 

8 
34-
40 

160 
360 
80 
2~ 

200 

480 
240 
400 

12 
24 

320 
280 
800 
400 
200 
80 

120 
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DI!SIGNAÇÃO DOS ARTIGOS 

Sal de cascas de favas ....•..••..•••..... 
Salitre . .....•.... . ......... : ......... . 
Salsa parrilha de qualquer qualidade •.. . ... 
Sangue de drago ..•. . .•.....• . ......... 
Sarro de ov inho . . .................••.... 
Semente de repolho .................... . 
Dita de a.Jface ........•................. 
Dita de nabos ••..........•.•........... 
Dita de Alexandria ............. . ..... . . 
Dita de azedas ........................ . 
Dita de cartamo ..........••.. . ......... 
Dita de funcho . . . .. ..• . : . ••............ 
Ce,·ada pilada ou descascada . ..... . ...... . 
Cinzas azues para pintor.es ..........•.. .. 
Sumagre ............................. . 

T 

Tacamáca (gomma) ...•••.......•. . ....• 
Talco em folha ........................ . 
Tamaras de Barba ria ..... . ............. . 
Tamarindos .... .. . , ....••.... . ... .. ..•• 
'formentilla (raiz) .. . ....... ' ..........•• 
Tamarindos em polpa .. . ........ . . . .. . .• 
Tartaro vitriolado ............. . .. . : .••.. 
Dito emctico ................ ... . ..... . . 
Dito soluvcl marcial . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Terra roxa . ........... . ....•.......... 
Dita sigilata branca. ou ama relia em bolinhos 
Dita foliada de tartaro ..... .... ......... . 
Tinta para imprensa, aliits preto de l<ranck-

forl ou de Italia .•......•.... . .....••. 
Dita da China . . •......•........ .. .. . . 
Torrão de amendoa . , ••.... . .•.......... 
Tripoli ..•................ . ...... . .... 
'futia em pedra ••.. . · ..... . ............ . 
Trosiscos de contra berva ••.............. 
Ditos de ruibarbo ...••.. • .....•........ 
Tromcntina de V encza .••.•..... . ••...... 
Dita de Franca .......•• · · · · · · · . · · ....•. 
Dita cozida . .' .. . .•..... · · · · · · · · · • · • • · • • 
Trincai bruto .•••..........•. · · · · ..•••. 
Dito refinado .......•......••....•• • ... 

DIREITOS A PAGAR 

Elll 1\ÉIS 

a'rratcl 
J) 

)) 

)) 

arroba 
arratcl 

)) 

» 
J) 

)) 

)) 

)) 

arroba 
arratcl 
arroba 

arralcl 
)) 

arroba 
)) 

ar ralei 
)) 

)) 

)) 

)) 

arroba 
ar r a tcl 

)) 

arroba 
arratcl 
arroba 
arratel 

)) 

D 

D .. 

a! mude 
arroba 
ar ralei 

)) 

)) 

80 
28 
-54 

100 
f20 
240 
160 
80 
96 
32 
48 
16 

240 
200' 
132 

320 
8 

760 
640 

8 
34 
40 

160 
360 
80 
24 

200 

480 
240 
400 

12 
24 

320 
280 
800 
4'00 
200 
80 

120 

180l 
Marco 

19' 



180-i 
Marco 

19' 
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DtSlGNATION DES ARTICLES 

v 
Verd deve sic ........... . ... . .. .. .... . . 
Dit dislillé .... .. . ... ...... . . .. . ... ... . 
Dit de monlagne ... . .... . . . .. . .. . . ... .. . 
Dit de gris ... . .................. . .... . 
Vermillon .... . ..... . ..... . .. . .... .... . 
Coupe-rosc .......... . .... . ... . .... . .. . 
Vipcre scc_he . ....... . ........ . . .. : .... . 
Violettes scches ... . .... . . .. ........... . 
(i)nguent de eorntessc . . . . ...... . . . ...... . 
Dit d'althanita .. ...... . ............... . 
(;;ornei élan ................ . ..... . .... . 
Graisse de cheval ..... .. ... . . . ......... . 
Dite de pendu . ... . . ... . ....... . ...... . 
Orseille (coulenr) .. . .. ............... . . . 

X 

'DROITS À. PAYEB 

EN utiS 

la li vre , 
, 

l'a rrobe 
la livre 
I' arrobe 
la livre , 

, 
, 

c baque 
la liv re 
l'once 

la livre 

80 
160 
24 

1$920 
60 

520 
320 

8 
36 
60 
60 
28 
48 
32 

Sirop d'all\errncs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la livre 40 
Dit de ' 'iolettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la canade 96 
Dit de pêches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 96 

z 
' Raciue zédoaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la livre 48 

Fait et arrêté entre nous soussignés, Ministres Plénipo
tentiaires respectifs, pour être joint à la Conve,ntion signée 
à Lisbonne le 28 Ventôse an xn de la République Fran
çaise (k 19 ~Iars 1804). 

Lisbon·ne, le 28 Y:!ntôsc an xn de la République Fran- . 
çaise (le 19 Mars 1804). , 

(Pou1· duplicata.) 

José Manuel Pinto de Sousa. 
(L. S.) 

Lannes. 
(L. S.) 
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DESIGNAÇ,\0 DOS .<\RTIGOS 
DIREITOS A P ,\GAII 

EDI 1\ÉIS 

Verde bexiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arratel 
Dito dist ill ado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dito montanha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Verdetc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arroba 
Vermelhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arralel 
Vitriolo branco (capa rosa branca) . ...... .. an·oba 
Ví boras seccas . .. . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arratcl 
Violas seccas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Unguento de con<leça.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Dito de nltenita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Unha de grã besta ..... . . . . .. ... .. . :. . . . uma 
Unto de cavallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arra tcl 
Dito de homem .... ... ... . . .. .... ·.. . . . . onça 
Ursi lha (t inta ) ...... .. .. .. .. , . . . . . . . arratcl 

X 

80 
160 
24 

1$92'0 
60 

520 
320 

8 
36 
60 
60 
28 
48 
32 

Xarope de alqucrmc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arratel 40 
Dito de ' ' iolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cana da 96 
Díto de pccego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 96 

z 
Zedoaria (raiz) ..... .. .. .. .. . . . , . .. ... . arratcl 48 

Feilo e ajustado entre nós abaixo assignados, MinistTOS 
Ple11ipotenciarios respectivos, para se juntar á Convenção 
assignada em Lisboa, a 28 Vcntôse anno xu ela Republica 
Franceza ( 19 de Março de 1804.) . 

Lisboa, 28 Ventôse anno xn da Republica Franceza 
(19 de Março de 1804). 

(Po·r dttplicado.) 

José Manuel Pinto de Sousa. Lannes. 
(L. S.) (L. S.) 
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CONVENÇÃO SECRETA ENTRE O PRINCIPE RF.GENTE O SENHOR 

FERENCIA PARA O DRAZIL D,\ SÉDE DA iUONAUClllA PORTU 

LAS TROPAS DlllTAN ICA 1 A SIG, ADA EM LONDilE A 22 Dfi 

8 DE ·oVE;,mno (1) E PELA DA GIIA , -DRET .·u EM 19 DE 

(110 ORIGI NAL QUE SE UUARDA NO ARCliiVO DA SRCRETARIA D•E TADO 
DOS l'IKGOCIOS ESTRANGEIROS.) 

Au Nom de la Tres-Sainte et lndivisible Trinité. 

on Alte e Royale I Prince Régcnt de Portucral ayant 
fait commuuiquer à Sa :Majesté Britanniquc lcs dillicultés 
dans 1 squelles Il se trouve en conséquencc des demandes 
injusto du Gouvernement l<'rançai , t a déterminution 
de tran C'•rer nu Brésil le sie(Te ct lu fortune de lu Monar
chie Portugais , plulõt que d'accéder à la totalité de ces de
mandes, et nolamment à celles par lesquelles le Gouverne
rnent l<'rançai insiste sur la saisie des personnes de tout u
jct de a Majcsté Britannique ré idant en Portugal et ur 
la confiscation de toute lc propriétés Anglai es qui s'y 
trouvent, ainsi que sur la déclaration de guerre do lu part 
de Son Altcssc ltoyulc lc Prince Rég nt contre la Grande 
Bretagne · mui Sou Alt sse Royale 'étant propo éc en 
même temp , afin d'évitcr (s'il cst po sible) lu gucrrc uvec 
la Franc , de cons ntir à ferm r Jes port de Portugal au 
pavillon Anglai ; et con id '•rant qu'un tel aclc d'hoslilité de 
Sa part pourrait justifier Sa :Mnjcslé Britannique, et pcut-

(1) Vide n'esta dnla a rnlifi nçào do Principe Regente o mais que 
(1!) Yule igunlmeut , nn data de J 6 d Março de !0011, os artigos ad 



DOl\1 JOÃO E .JORGE 111 llEI DA GRAN,_~RETANUA, SOBRE A TRANS

GUEZA, E OCCUPAÇÃO TEliiPORAillA DA. ILHA DA MADElRA PE

OUTUDllO DE 1007, E llATIFICAD,\ POR PARTE DE PORTUGAL EM 

DEZEIIIBRO DO DITO ANNO. (2) 

(TR!OUCr-Ão PARTI CULAR.) 

En;, Nome da Santíssima e Inclivisivel Trindade. 

1 Tendo Sua Alteza Real o Principe Regente de Portugal 
feito communicar a Sua Magestade Britan1lica as difficulda
des em que Se acha em consequencia das exigencias injustas 
do Governo Francez, e a Sua determinação de transferir 
para o Brazil a séde e a fortuna ela Monarchia Portugueza, 
antes do que acceeler á totalidade das ditas exigencias, e es
pecialmente áquellas pelas quaes o Governo 'Francez insiste 
na apprehensão das pessoas dos subditos de Sua Magestade 
Britannica residentes em Portugal, e na confiscação de todas 
as propriedades lnglezas que ali se acham, bem como na 
declaração de guerra por parte de Sua Alteza Real o Prin
ci1pe R:egente contra a Gran-Bretanha; mas Ten~o-Se Sua 
Alteza Real ao mesmo tempo propo,sto, a fim de evitar (sendo 
possível) a guerra com a França, à consentir em fechar os 
portos de Portugal á bandeira Ingleza; e considerando que 
um tal acto de hostilidade ela Sua parte poderia justificar 
Sua Magestade Britannica, p acaso induzi-la a usar de re-

se lhe segue. 
dicionnes a es ta Convenção. 
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êt~~ ~a porte~· à user de représailles, soit par l' occupation 
m11Itane de l Ile de i\Iadere ou de tou te autre Colonie de 
la Couronne de Portugal, ou bien en forçant l' entrée du 
port de Lisbonne, et en employant les moyens d'hostilité 
les plus efficaces contre lu mm·ine militaire et commerçante 
de Portugal; considérant également que même la seule ap
prébension bien fondée de la clôture eles porls dtJ Portugal 
pourrait amener 1' occupation provisoire eles Colonies Portu.: 
gaises par les armes de Sa Majesté Britannique, et qu'une 
démarche ou déclaration hostile Cle la part ele la France 
contre le Portugal ne pouvait manquer de produire ce même 
effef; et Sa 1\'Iajesté Britannique de Son côté rendant jus
tice aux sentimens cl'amitié et de bonne foi qui oot cara
ctérisé les clerniêres commuoications de Son Altesse Royale 
le Prince Régeot, et s'étant déterminéc à aider par tous les 
moyens qui sont à Sa disposition la noble résolution que 
Sou Altesse Royale le Prince Régent vient d'annoncer, de 
transférer le siege de la Monarchie Portugaise au Brésil, 
plutàt que de souscrire aux demandes de la France clans 
toute leu r étenclue; et désirant e'n même temps et dans lc 
cas même ou Son Altesse Royale coosentit à fermer Ses 
.ports conhre la Grande Bretagne ( démarche que Sa :Majesté 
Britannique verrait avec peine, et à laquell e g !le ne pour
mit jamais être censée avoir donné Son consentement) de 
ménager autant que possihle les sentimens et les inté11êts 
d'un ancien et fidele allié, et d'agir avec le Portugal avec 
toute la moclérati<>m compabible avec ce qui est du à Son 
honneur e aux intérêts de Ses sujets, et avec 1' objet essen
tiel .qu'Elle ne peut 1)as perdre de vue, savoir, cl'empêcher 
que ni les Colooies ni la marioe militaire ou commerçanle 
,de Portugal, en tout ou en partie, ne tombent entre les 
maiús de la France: les deux HauLes Pnrties Contractantes 
ent en conséquence déterminé ele prendre d' un commun ac
cord les mesures e.t Ies· eogagemens rréciproques qui seront 
jugés les plus con.venables à concilier: L_ems in~érê.ts. respe
ctifs, et. à pourvo1r en tout cas au r~1a111L1en de 1 am1tlé et ~le 
la honne iutelliaence qui ont suhs1slé pendant tant ele Slê

cles entre les d~ux Couronnes. Et afin de cliscuter ces me
sures ct de remplir ce but salutaire, Son Altesse ~o_yale le 
Prince Régent de Portugal a nommé pour Son Plempoten-
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presalias, já pela occupaçito militar da Ilha da Madeira ou 
de ouLra qualquer Colonia ela Coroa de Portl1gal, ou já for
çando a entrada do porto ele Lislloa, c empregando os mais 
E:>llicazes meios ele hostilidade contra a marinha militar e 
mercante de Portugal; considerando igualmente que a sim
ples apprehensão hem fundada ela clausura dos portos de 
Portugal poLleria trazer comsio-o a occnpaçuo provisoria elas 
Colonias Portuguczas pelas armas de Sua illagestacle Bri
lannica, c que um passo ou declararão hostil ela parte da 
'França conh·a Portugal não cleixaria de produzir aquelle 
mesmo effeito; e Sua Magestade Britannica, pela Sua parte, 
fazendo justiça aos sentimentos ele amizade c boa fé que têcm 
caraclerisaclo as ultimas communicações ·de Sua Alteza Real 
o Príncipe Regente, c estando d terminado a auxiliar por 
todos os meios que se acham á sua disposição a nobre re
solução, que Sua Alteza Real o Príncipe Regente acaba ele 
anm111ciar, ele transferir a séde ela 'Monarchia Portugueza 
para o Brazil antes Llo que subscrerer ús exigencias da França 
em toda a sua extensão; c desejando io-ualmente, e no caso 
me ·mo em que Sua Alteza Real consentisse em fechar os 
Seus portos ú Grnn-Bretanha (passo este que Sua Magestacle 
Britannica ver ia com pczar, e a cruc nunca poderia suppor
se que déra o Seu consentimento), conciliar quanto possirel 
os sentimentos e interesses de um antigo e fiel alliado, e 
proceder para com Portugal com toda a moderação compu
tive! com o que é devido á Sua honra e aos interesses dos 
Seus suhclitos, c com o objecto essencial que não póele per
cler de vista, qual 6 o de impedir que nem as Colonias nem 
a marinha militar e mercante de Portugal, no todo ou em 
parte, cúiam nas mãos ela França: as duas Altas Partes Con
tratantes clelenninaram em consequencia tomar de um com
muro accorclo as medidas e obriga('ões reciprocas, que se 
julgarem mais convenientes para conciliar os Seus interes
ses respcctiros, c. para. prover em to elo o caso á segurança 
da amizade e boa mtelhgencia, que têem subsistido ha tan
tos seculos entre as duas Coroas. E a fim de discutir estas 
medidas e ele preencher este sauclavel fim, Sua Alteza Real 
o Príncipe Hegente de Portugal nomeou por seu Plenipo
tenciario ao Cavalheiro de Sousa Coutinho, do Seu Conse
lho e Seu J~nviado Extraordinario e MinistiFO Plenipoten-

H!07 
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tinire, lc Chevalier de Sousa Coutinho, de Son Conseil, et 
Son Envoyé Extraordinairc et Ministre Plénipolentiaire ré
sidant à Londres; et Sa Majesté lc Roi du Royaume Uni 
de la Grande Bretogne ct de I'Irlande n nommé pour Son 
Pléoipotentiaire, le tre -honornble George Canning, Con
seiller Privé de Sa dite Majesté, et Son Principal Secrétair<' 
d'Élat ayaut !e département des Affnircs Étrongeres; les
quels, apres s' être communiqués leurs plcins pouvoirs re -
pectif, et les avoir trouvé n bonne et cluc forme, ont 
convenus eles Artic!es suivans: 

ART. I. 

Jusqu'à ce qu'il y aura la certitudc de quelque démar
che ou déclaration hostile de la France contre le Portugal, 
ou que le Portugal, afio d'éviter la guerre aver. la Franco, 
aura consenti à commettre cn quelque sorte un acte d'hosti
lité contrc la Grande Bretagne, en fermant scs ports au pa
vil!on Anglais, aucunc cxpédition ne sera faite par lc Gou
vernement Britannique contre l'IIe de "Madere, ni contre au
cune possession Portugaise quelconque; ot lorsqu' une parei lle 
expédition sera jugée nécessaire, elle sera nolifi~e au Mi
ni tre de Son Altesse Royale le Prince Uégcnt résidant ú 
Londres, et concertée avec lui. 

De Son côté Son Altesse Royale le Prince Régent S'en
gage dorénavant à ne point permettre I' e moi d' uucun ren
fort de troupes ( excepté d'intelligence et d' accord UYec. Sa 
Majesté Dritannique) ni nu Brésil ni à l'Ile de Madêre, ni 
d'y permettre le séjour d'aucun Officicr Françuis, soit au 
service de la Franco~ soit à celui de Portugal. 

11 S'engage eu outre de transmettre sans délai au Gou
,·ernement de l'IIe de Mndêre des ordrcs secrels evenluel ·, 
pour qu'il ne fnssc nucune résistance à nne e.'pédition An
glaise, dont le Commandant !ui nnnoncera, sur sa parolc 
d'honneur, que la dite cxpédition ait été préparée d'intcl
ligence et d'accord avec Sou Altesse Ro ·ale !e Prince Ré
gent. 

ART. U. 

Duns le cas ou Son Altesse Royale lc Prince RégenL e 
verrait obligé de donncr un plein et cntier clfet à Sa ma-
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·ciario residente em Londres: e Sua Magestade El-Rei do 
Reino Unido da Grau-Bretanha e Irlanda nomeou por Seu 
Plenipotenciario ao muito honrado Jorge Canning, Conse
lheiro privado de Sua dita :M:agcstade, e Seu Principal Se:
eretario cl'Estado na Repartição elos Negoci9s Estrangeiros; 
os quaes, depois de se terem communicado os seus respecti
vos plenos-poderes, e achando-os em boa e devida fórma, 
eonvieram nos Artigos seguintes: 

ART. L 

Até que haja a certeza de algum passo ou declaraçâ~ 
hostil da l<'rança co1_ltra P(n·tugal, , ou que Portugal, a fim 
de evitar a guerra com a França, consinta em commetter de 
alguma sorte um acto de hostilidade contra a Grau-Breta
nha, fechando ,os seus portos á bandeira Ingleza, nenhuma 
~xpedição será feita pelo Governo Britannico contra a Ilha 
ela Madeira nem contra qualquer possessão Portugueza; e 

, quando uma similbante expedição se julgar necessaria, será 
a mesma notificada ao Ministro de Sua Alteza Real o Prin
CÍJle Regente residente em Londres, e com elle concertada. 

Pelo Seu lado Sua Alteza Real o Príncipe Regente obri
ga-Se d' ora em diante a não permittir a remessa de reforço 
algum de tropas. (excepto de i ntelligencia e accordo com Sua 
Magestade Britannica) para o Brazil e para a Ilha da l\la
deira, nem de para ali mandar nem ali permittir a assisten
cia de nenhum Official Francez, seja no serviço da França, 
seja no serviço de Portugal. 

Outrosim Se obriga a transmittir sem demora ao Go
verno da Ilha da Madeira ordens secretas eventuaes, para 
que não faça resistencia a uma expedição Ingleza cujo Com
mandante lhe .annunciar, debaixo de sua palavra. de honra, 
que a dita expedição tenha sido preparada de intelligencia 
e accordo com Sua Alteza Real o Príncipe Regente . 

.ART. H. 

No caso em que Sua Alteza Real o Príncipe Regente Se 
visse obrigado a levar a pleno e inteiro effeito a Süa magna-

To~!. IV. 16 
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gnanirne résolutiou de Sé porter au Brésil; ou si rnêrne, sans 
y être forcé par les démarches des Français dirigées contre 
!e Portugal, Son Altesse Royale Se décidât à entreprendre 
le voyage du Brésil, ou à y faire passer un Prince de Sa 
Fam11le, Sa Majesté Britannique sera prête à L'aider clans 
cette entreprise, à proteger l' embarquen~ent de la Famille 
Royale et à les escorter à l' Amérique. A cet effet Sa Ma
jesté Britannique S' engage de f a ire équiper irnmédiatement 
dans les ports d' Angleterre une Hotte de six vaisseaux de 
ligne, laquelle se rendra sans clélai sur les côtes de Portu
gal, et d'y tcnir également, prête às' ernbarquer, une a.rmée 
de cinq millc hommes\ qui se rendront en Poúugal à la pre
miêre demande du Gouvernement Portugais. · 

Une parti e de cette armée resteru en garnison dans l' Ile 
de M:adêre, mai-s n' y entrera pas qu' apres que Son Altesse 
Royale le Prince Régeot y aura toLtché, ou a~n·a dépassé 
l'lle en se rendant au Brésil. 

AltT. lU. 

Mais dans !e cas rnalheureux ou le Prince Régent, afin 
d' éviter la guerre. avec la France, Se v1t obligé de fermer 
les ports de Portugal aux. bâtimens Anglais, le P.rince Ré
gent consent à ce que les troupes Anglaises soient admises 
clans l'Ile de Madêre, immécliatement uprês l' échange eles 
ratificutions de cette Convention; ]e Commandant de 1' ex
pédition Anqlaise déclarant au Gouvernernent Portugais, que 
l'Ile sera gardée en dépôt pour Soo Altesse Royale le Prince 
Régent, ju~qn'à la condusion de la paix définitiYe entre la 
Grande Bretagne et l<Y-France. , · 

Les instructions données au clit Com'rnandant Anglais 
pour le gouvernement de l'Ile, pendant son occupation par· 
les armes de Sa Majesté Britannique, seront concertées avec 
le Ministre de Son Altesse Royale le P'rince Régent résidant 
à Londres. • 

ART. IV. 

Son Altes~e Royale le Prince Régeht pro~et · de ne 
jamais céder eri aucun cas, soit en totalité so1t ea ~ar
tie, 'Sa marioe rnili taire ou marchande, ou de les réumr à 

_ eel\es de la France ou de l'Espagne, õu de toute autre Puis
sance. 
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ui ma resoluçüo de passar ao Brazil; ou se mesmo, sem ser 
a isso [orçndo pelos procedimentos dos Francezes dirigidos 
conlra t'orLugal, Sua Alteza Real Se decidisse a emprehen
der a viagem do Brazil ou a mandar para ali um Principe 
(lc Sua Familia, estarú prompto Sua 1\Iageslade llritannica 
a ajuda-Lo n' esta em preza, a proteger o .embarque da }'a
mi l ia· Real c a escolta-los ú America. Para csle fim obriga
Se Smt Mngestacle Brilanuica a mandar aprestar immeclia
tamente nos pqrtos de Inglaterra uma esquadra de seis naus 
de linha, a qual partirá logo' para as costas ele Portugal, e 
de ier n'cl les igualmcnlc, promplo a embarcar-se, uin exer
rilo ele cinco mil homens, que partirá para Portugal ao pri
meiro pedi do do Governo PorLuguez. 

Uma parte d'cs le exercito fi carú de gllarniçuo na Ilha 
du :Madei ra, mas não entrarú ali senão depois que Sua Al
lez[l Real I i ver tocado na mesma, OLt . passado a Ilha indo 
para o l3rnz i I. 

ART. UI. 

:Mas no caso infeliz em que o Príncipe Ucgentc, a flm 
(lc eYitar a. gllcrra com a França, Se risse obrigado a l'e
rh [lr os porlos de Portugal ús embarcações Inglezas, o Prín
cipe Hegeutc consente que ns tropas Ioglczas sejam admitti
<las 11a Ilha da lWacleira, immedin tamente depois da troca 
das ralificações d' csla Convenç~io ;· dedurando o Co mman
danle da cxpccliçuo Inglcza no Gm·erno Portuguez que a Ilha 
serú guardada em deposito para Sua Alteza l{cal o Principe 
Rco·enle, até á conclusüo da ]Jaz definiliYa cnlre a Gran-Bre-

~:~ 

lan ha c a França. . 
As instrucções que se· derem ao clito Commamlante In

g!cv. para o governo ela Ilha •. clur~ntc a sua occLwaç.Jo pelas 
armas de Sua Mngestadc Bntanmca, serão' co ncertadas com 
o 1\Iinislro de Sua Alteza Real o Principc Hegente resi
den te em Londres. 

AllT. lV. 

Sua Alleza Real o Priucipe Regente promctte de jamais 
ceder em caso alcrum , seja no todo seja em parte, a Sua ma
rinha mil itar ou ~11ercante, ou ele as reunir ús da França ou 
de Hespanha, ou de outra qualquer Potencia .. 
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·' Il s' engage eu ou tre, cl:ans le C?S qu'Il se rende au Bré
sil, cl' emmener avec Lu i Sa marine militaire et marchande, 
soit parfaitement soit incompletemeut équippée, ou bieo si 
cela ne pomrrai>t pas s' exécuter, de transférer en dépôt à la 
Grande Bretagl!le telle partie qu'Il ne pourrait pas emme
ner immédiatement avec Lui; et Son Altesse Rople Se con
certera ensui·te avec Sa Majesté Britannique sur les moyens 
de faire passer ces mêmes bâtimens au Brésil, en towte stt
reté. 

ART. V. 

Dans le cas de la elôture eles ports de Portugal, Soll' 
Altesse R@yale S'engage à faire partir incessammeot pour 
I e Brésil la moitié de Sa marine de guerre, ·et à tenir l' au
tre meitié, au nombre à peu pres de cinq ou · six vaisseaux 
de ligue et huit ou dix frégates, à demi-armées, (au·moins) 
dans le port ele Lisbonne, e o sorte qu' à la: premiere in di.,.. 
·cation d'une intention hosti le de la part des Français eu 
eles Espagnols, cette force navale puisse se réunir à l'es
cadre Britannique destioée à ce serviée, et servir au tran
sport de_ Son Altesse Royale et de la Famille Roy.ale, au 
BFésil. A l' effet ele mieux assurer le succes de cet arran
gement, !e Prince Régent S' engage à donner le comman
dement de Sou escadre-dans le port de Lisbonne, aussi bien · 
que le commandement de celle qu'Il enverrait au Brésil, à 
des Officiers dont les príncipes politiques soient approhvés 
par la Grande Bretagne. · 

Les eux Hautes Parties Contractantes sont convenues 
d'autoriser les Commandans Portugais et Anglais au:x. sta
tions respectives de Lisbonne d'un côté, et des côtes de 
Portugal de l' autre, de correspondre secretement sur tout 
ce qui peut avoir rapport à la réunion eventuelle des ·esca-
dres Anglaise et Portugaise. . . 

Quant à la moitié de la rnarine militaire qu t pourrmt 
être envoyée au Brésil, elle y sera désarmée à son arrivée, 
à moins qu'il ne soit réglé autrement par les clem: Gouver
uemens. 

ART. VI . 
, Le siêge d'e la Monarchie Portugaise étant étahli au 
Brésil, Sa Majesté Britaonique S' engage en Son nom et e~ 
celui de Ses Successeurs, ele ne jamais reconna'itre pour Ro1 
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Obriga-se ou trosim, no caso de passar para o Braz il, a 
levar comsigo a Sua marinha militar e mercante, seja· per
fe ita ou incompletamente apparelhada, ou não podendo exe
cutar-se isto, de transferir como deposito pura a Gmn-Bre
tanha aquella parte que não podér levar immediataménte 
comsigo; e Sua Alteza Real ajastará depois com Sua Ma
gcstade Britannica os mei0s de mandar ~r estas mesmas em
barcações para o ~raz il com toda a segurança. 

ART. V. 

No caso da clausura dos porLos de Portugal, obriga-Se 
Sua Alteza Real a mandar sair incessaNtemente para oBra
zil metade da Sua marinha ele guerra, e a consenar a outra 
metade, em numero pouco mais ou menos de cinco 0~1 seis 
naus de linha e de oito Oll dez fragatas, em meio armamento 
(pelo menos), no porto de Lisboa, de sorte que, á primeira 
indicação de uma intenção hostil da .parte dos Francezes ou 
dos Hespanhoes, aquella força naval possa remtir-se á es
quadra Britanui ca destinada a este serviço, e servir ao trans
porte de Sua Alteza Ueal e da Família Real para o Brazil. 
Com o fim de ll],elhor assegurar o bom exito d'este accordo, 
obriga-Se o Príncipe Regente a dar o commando da Sua 
esquad1·a no porto de Lisboa, bem como o commando da que· 
enviar para o Brazil, a Officiaes cujos princ.ipios polít icos 
sejam approvados pela Gran-Bretanba. 

As duas Altas Partes Contratantes convieram em auot@
risar os Com mandantes Portuguez e lnglez, nas respectivas 
estações de Lisboa por um lado, e das costas de Portugal 
pelo outro, a corresponderem-se secretamente sobre tudo 
que possa ter relação com a reunião ·eventual das esquadras 
lngleza e Portugueza. , 

Quanto á metade da marinlw militar que .possa ser en
viada para o Brazil, será a mesma ali desarmada á sua che
gada, a não ser que os dois Governos determinem outra 
co usa. 

' AUT. VI. 

Uma vez que se ach~ estabelecida a sé de da Mo.narc~ia Por
tugueza no Brazil, obnga-se Sua Magestade Bntanmca', em 
Seu nome e no de Seus Successores, a não reconhecer ja-
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de Portugal aucun Prince, qui ne soit l'béritier et le repré
sentant légitime de .la Famille Rople de l3ragance; et même 
de renouveler et de maintenir avec la Régence que Son Al
tesse Royale le Prince Régent pourrait laisser étahlie en 
Portugal, avant de partir pour Se renclre au Brésil, les re
lations d'amitié qui ont lié depuis si loog-temps les deux 
Couronnes de Portugal et de la Grande Bretag:ne. 

ART. VII. 

Lorsque !e Gourernement Portugais sera étahli au Bré
sil, on vrocédera à la négociatiou d' un Tra ité de secours et 
de commerce entre le Gouvernement Portugais et la Grande 
Bretagne. 

ART. VIII. 
Cette Coovention sara tenue secrête pour , lc présent, 

et e1le ne sera puhliée sans le consenternent des 'deux 
·Hautes Parties Contradantes. 

ART. IX. 

E \I e sera ratifiée de part et d' autre, et les ratifications 
en seront échangées à Londres dans I' espace de six sernai
nes, ou plutôt si faire se pourra, à compter du jour de la 
signature. 

En foi d.e quoi, nous soussignés, · Plénipotentiaires de 
Son Altesse Royale le Prince Régent. de Portugal et de Sa 
Majesté Brita.nnique, en vcrtu de nos pleins pouvoirs resp~
ctifs, avons signé Ja présente Convention, ct y avons fatt 
apposer :e cachet de nos armes. Fait à: Londres, le 22 Octo
bre 1807. 

Le Chevalier de Sousa Coutinho. 
(L. S.) 

Déclaration. 

George Canning. 
(L. S.) 

, Le soussigné Principal Secrétaire d'État de Sa Majest~ 
Britannique pour les Affaires Étrangeres, en consentant a 
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mais como Rei de Portugal Príncipe algum que não 'seja o 
herdeiro e representante legitimo da Família Real de Brà
ganç.a; e mesmo a renovar e manter com a Regencia que 
Sua Alteza Real podér deixar estabelecida em Portugal, an-

, tes ele partir para o Brazil, as i·elações ele amisade que têem 
l1a tanto tempo ligudo as duns Corôas de Portugal e da Gran
llretanha. 

ART. VII. 

Quando o Governo Portuguez estiver estabelecido no 
:Brazil proceder-se-ha á negoeiação ele um Tratado ele au
xilio e de commercio entre o Governo P,ortuguez e Q Grau-
Bretanha. · 

ART. VIU. 

]~sta Convenç.ão será tida secreta para o presente, e não 
se publicará sem o consentimento das duas Altas Partes 
Contratantes. 

AUT. IX. 

Será ratificada de uma e outra parte, e as ratificações 
trocadas em Londres no praso de seis semanas·; ou antes se 
i!JOclér ser, a contar do dia da assignatura. 

Em fé do que, nós a1laixo assignados, Plenipotenciarios 
de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e de Sua 
Magestade Britannica, em virtude de nossos respectivos ple
nos pocleres, assignámos a presente Començão, e lhe poze
mos o sinete de nossas armas. 'l<'eita em Londres, a 22 de 
Outubro de 1807. . 

O Cavalheiro de Sousa Coutinho. 
(L. S.) 

Declaração. 

George Canning. 
(L. S.) 

O abaixo assignado Principal Secretario d'l~stado dos 
Negocias Estrangeiros de Sua Magestade Britannica, con-
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souscrire à 1' Article n de cette Convention, a reçu les or
dres du Roi de déclarer que l' exécution de cette parti e du 
dit Article, par laquelle il est stipulé d'envoyer une llotte 
et des troupes de Sa Majesté dans le Tage, afin de protéger 
l' embarquement de la Famille Royale de Portugal, dépend 
de l' assurance qui sera donnée, que les. forts sur !e Tage, 
savoir: les };'orts de S1 J ulien et de Bugio seront remis 
préalablement au Commandant des troupes Britanniques,. 
aussi bien que le Fort de Cascaes, si l'embarquP.ment au
rait lieu de cet endroit, ou bien celui de Peniche, au cas 
que la Famille Royale se serait rétirée à cette Péninsule; 
et resteront en possession du dit Commandant, jusqu'à oe 
que I' objet, pour leque! les troupes sont enVOJées, sera rem
pli, ou que Son Altesse Royale aura déterminé à qui les 
troupes Anglaises cloivent les remettre. 

Le Chevalier de Sousa Coutinho, Plénipotentiaire de 
Sou Altesse Royale !e Prince Régent de Portugal, ne se 
trouvant pas autorisé, par les instructions avec l@squelles il 
est actuellement muni, de contracter aucun engagement à 
cet effet, le soussigné a reçu_J'ordre d'accompagner le Traité 
avec cette déclaration explicatoire, et de demander que l' as
surance susmentionnée sera envoyée avec la ratification du ' 
Prince Régent. 

Fait à Londres, ce 22 Octobre 1807. 

George, Canning. 

ARTICLE l ADDITIONNEL. 

Dans le cas de la clôturc eles ports de Portugal contre 
, le pavillon Anglais, il sera établi un port dans l'Ile de ~~ .. 
Catherine, ou dans quelqu'autre lieu sur la côte du Brés1l. 
ou toutes les marchandises Analaises qui sont à présent 

o , bâ. 
admises en Portugal, seront importées l~brem~nt en ti-
meus Anglais, en payant les mêmes drmts qm sont payés 
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sentindo em subscre~er ao Artigo n d' esta Convenção, re
cebeu as ordens d.e El-Rei para declarar que a execBção 
d'aquella parte do dito 'Artigo, pela qual se estipulà o man
dar-se uma esquadra e tropas de Sua :Magestade para o T~jo, 
a fim de proteger o embarque da Família Real de Portugal, 
·depende da segurança, que será dada, ele que os Fortes so
:bre ó Tejo, a saber: os Fortes ele S. Julião e do Bugio serão 
previamente entregues ao Commanda·nte elas tropas 13ritan
nicas, bem com@ o lj'orte ele Cascaes, se o embarque tiver 
Jogar d' aquelle sitio, ou então elo de Peniche, no caso de 
que a l<'amilia Real se tenha retirado áquella península; e 
ficarão em poder do dito Commandante, até que o objecto, 
para o qual as tropas são mandadas, estiver preenchido, ou 
que Sua Alteza Real tiiVer determinàclo a quem as tropas 
Inglezas devein restitui-los. 

O Cavalheiro de Sousa Coutinho, Plenipotenciario de 
Stw Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, não se 
achando ·auctorisado, pelas instrucçõés ele que actualmente 
está munido, a contratar ob:rigaç:ão alguma a tal respeito, 9 
abaixo assignado recebeu orclem ele acompanhar o 'J;'ratado 
com esta declaração explicativa, e de pedir que a segurança 
acima mencionada seja enviada com a ratificação do Prín-
cipe Regente. · 

Veita em Vmdres, a 22 de Outubro de j 807. 

George Canning. 

ARTIGO I ADDICIONAL. 

No c,aso da clausura dos portos de Portugal á bandeira 
Ingleza, será estabelecido um porto na Ilha de Santa Catha
rina ou em qualquer outro Jogar da costa do Brazil, aonde 
todas as mercadorias Inglezas, que ao presente são adm~tti
das em Portugal, serão importadas livremente em en1har
cações Inglezas, pagando 0s mesmos direit0s €J:U'e se pagam 
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acluellement sm les m~mes arlicles dans lcs porls de Por
tugnl, cl cet arrangcmcnt durcrn jusqu'à nome! accord. 

Cct Arlicle additionnel aura la m~me force et valeur que 
s'il élait inséré mot à mot duns la Convcntion signéc au
jourd'hui, t scra ralifié en m~me lemps. 

En foi de quoi, nous sous~ignés, Plénipotcntiaires de 
Son Allcs c R o) ale I e Princc l{(·gcnt de Portugal et de Sn 
Majesté Britannique, en verlu de nos pleius pouvoirs r<'~
pectifs, avons signé le préscnt Artic\e additionnel, et J avon" 
fuit apposer !e cachet de nos armes. 

Fait à Londres, le 22 Oclobre 1807. 

Le Cheralicr de Sou a Coutinho. 
(L. S.) 

George Canning. 

J c signc sub spc mlí, cn dé
clnrant que jc n'ai poinl d'in
structions it cc sujct, ct pourvn 
que Son Altcssc Royalc, cn rou
vrant lcs porls tlc Portugal, 
puissc rcYcnir sur, ou changcr 
cet Arliclc. 

lc Chcvalicr de Sousa Coutinho. 

ARTlCLE H ADDLTIO 'NEL. 

(L. .) 

li est plcinement entcndu ct convcnu, que eles lc mo
ment ou les porls de Portugnl seront fermés au pavillon 
Anglais, ct pour aussi long-lemps que cela continue, Jes 
Trailés cxistans entre la Grande Bretagne et lc Porlu~nl 
doivent ~tre considérés commc suspendus, en aulanl qu'ils 
accordent au pavillon Porluuais d s priviléges ct eles exem
plion dont le autres ations neutre nc jouis ent point, et 
qui, d'aprês le Droit dcs Gens, n'appartienn 'llt pas à l'élal 
de simple ncutralilé. 

Cet Article additionnel aura la memc force et valeU!· 
que s'il était inséré mot it mot duns la Convention signéP 
aujourd'hui, et sera ratiflé en méme tcmps. 

En foi de quoi, nous soussignés, Plénipolentinircs de 
Son Altcs ·c Royule lc Prince l\égent de Portugal et de n 
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.actuulmcnte pelos mesmos artigos nos portos de Portugal, 
~ este arranjamcnto durará até novo accordo. 

Este urtigo uddicionul terá a mesmu força e valor como 
se fóm inserto palavra por palavra na Conrenção assignada 
hoje, c erá ratificado ao mesmo tempo. 

Em ré do que, nós abaixo a siomdos, Plcnipotenciarios 
de Sua Alteza H.eal o Príncipe Regente de Portugal e de Sua 
1\fagestade Brilannica, em Yirtudc de nossos respectivos ple
nos pgderes, assignúmos o presente Artigo addicional, e lhe 
pozemos o sinete ele nossas armas. 

Feilo em Londres, a 22 de Outubro de 1807. 

O Cavalheiro de Sousa Coutinho. 
(L. S.) 

AssÍ"IlO sub spc mti, decla
rando que não tcnl10 inslrucções 
a tal respeito, c comtanto que 
Sua Alteza Real, tornando a abrir 
os portos de llorlugal, possa re
considerar ou ai ter ar este Artigo. 

O Cavalheiro de Sousa Coutinho. 

George Canning. 
(L. S.) 

Al1TIGO li ADDICIO:SAC" 

Fica plenamente enlendido e ajustado, que de de o mo
mento em que os portos de Portugal forem fechados á ban
deira Ingleza, e por todo o tempo que assim continuem, os 
Tratados exi tentes entre a Grau-Bretanha e Portugal de
vem considerar-se como suspensos, pois que concedem á 
bandeira Portugueza privilegios e isenções de que as ou
tras Nações neutraes não gosam, e que, seo-undo o Direito 
das Gentes, não pertencem ao estado de simples neutrali
dade. 

Este Artigo addicional terá a mesma força e mlor como 
se fôra inserto palavra por palavn na Començâo assignada 
hoje, e será ratificado no mesmo tempo. 

Em fé do que, nós abaixo assignados, Plenipotenciarios 
de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e de 
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l\Jajeslé Britanniquc, cn v rlu de nos pleins pouvoirs res
pectifs, avous igné le préscnt Article additionn I, et y avons 
fait apposer le cachet de nos armes. 

Fait à Londre , le 22 Octobre 1807. 

Le Chcvalicr de Sousa Coutinho. 
(L. S.) 

Jc signc sub spc mti, cn dé
clarant qu jc n'ai point d'in
~tructions à cc sujcl, cl pourvu 
que J'clfcl de cctlc suspcnsion 
nc soit point rétroactif, ct n'cn
Lraine point la pcrtc !lcs pro
priétés I>orlugaiscs confiécs a la 
foi de Traités existans. 

G org Canning. 
(L. S.) 
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Sua lVIagestade Britannica, em virtude de nossos plenos po
deres respectivos, assignámos o presente Artigo addicional, e 
lhe pozemos o sinete de nossas armas. 

Feito em Londres, a 22 de Outubro de 1807. 

O Cavalheiro de Sousa Coutinho. 
(L. S.) 

Assigno sub spe mti, decla
rando que não tenho instrucçõcs 
a tal respeito , e com tanto que o 
cffeilo d'esta suspensão não seja 
rctroacliYo, c não cau c a perda 
das propriedades Porluguezas 
confiadas á fé dos Tratados ex i -
tentes. 

George Canning. 
(L S. ) 
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1\ATlFIC.\ÇÀO DO PIUi'iClP,E llEG E •. TE O i'E:ii!Oll 11m1 .lOÀO ,( 

CONVE'IÇÂO SECI\ETA nE ~~ 1lE Ol'TrJmO llE 11107 ENTllll AS 

COJlÔ,{S 1m POJ\Tt:GAJ, 1~ GH.',:'I-DilEL\. ' JI.\, 11. nA A 13 DE i'iO

VE.m.mo 110 111TO MIXO. 

(AnCIIIVO ll.\ SECilETA IIIA n'tsTAOO DOS l\EGOCIOS r. Tll,I~Gillii08-COPIA .) 

Dom Jouo, por Grnrn de l)cus, Príncipe Ucg nt de 
Porlugal c dos Alganes, d'uqurm c cl'olem mar, m Africa 
de Guiné, c da Conquista,.'[\\ c~açito c Commcrcio ela Elhio
pia, Arabia, Pcrsia c dn Indin, clr. l"aço ~nbcr a Lodos o~ que 
n presente C[u·tn de Conflrmnr:i'io, Apprm açüo c ll.aLificnç11o 
-virem, que em 22 de Outubro do corrente nnno se oncluiu 
e assignou nn Cidade de Londres umn Corncnçuo nlrc Mim 
c o Scrcnissimo c Polcntissimo Príncipe Jorge lll, U i d() 
Reino Unido do Gran-Brclanlut c rln Irlanda, Mru bom Ir
mão Primo, com o fim <lc conscnar intacta ú lonnrchia 
Porluhucza a Ilha da Madeira c flS mais Poss ·sõrs Ultra
marina ; ' rndo Plcnipolcnciarios pnra cs~c cffi,ito, da.Minh< 
parte, D. Domiugo. Antonio de 'ous.t Coutinho, do Meu 
Conselho, Fidalrro da Minha Casa e Meu ]~m indo Exlrnor
dinario c Ministro Plenipolcnciario n'<Hrnclla Corlc; c da 
parte de Sua iUagcstadc TirilnnHica, o muito 1 [onrado Jorge 
Canning, Conselheiro Privndo clr ua dita l\Iugcslnd' c Seu 
Principal S<•crctario d'Eslndo dos Xcrrocios Estranrrriro ·; 
da qual Comcnção o teor é o sc~uint : 

(Segue-se a Conrenç(w (1).) 
E scndo-:Mc prcscnlc n mesmn Con\cnçuo, cujo teor nci

ma fica ins rto; c bem -visto, considerado c c~aminado por 
)limo que n'clla se contém, a pproYo, Ualifico c Confirmo, 
a irn no lodo, corno em adn uma das :nas clausulas cs
tipulnçõcs, c. ceplunndo nhtmas cxprc•sôcs do Prenmbulo; 

(1) Vide pag. 1!36-~52. 



REGENCU DO PltlNCIPE REGENTE O SENil OH D. JOÃO. 2Õo 

o§ 1.0 do Artigo IV; o § 1.0 do Artigo v; a declaração ao 
Artigo n, que se ratifica com restricç~o, e o Artigo 1 addi
cional, pelas rasõcs indicadas nas observações que a esta 
Cenvcn~ílo vão juntas, ass ignadas pelo Meu Ministro c Se
cretario cl'Estado dos Negocias Estrangeiros c da Guerra : 
promettendo em Fé c Palavra Real observa-la e cumpri-la 
inviolavelmen te, c faze-la cumprir e observ!lr, sem pcrmittir 
11ue se faça causa alguma em contrario, por qualquer modo 
(rue possa ser. E em testemunho e firmeza do sobredito, 
Fiz passar a presente Carta por Mim assignada, sellada com 
o sêllo grande das Minhas Armas, e referendada pelo dito 
i\-Ieu Ministro c Secretario d'Estaclo dos Negocias Estran
geiros e da Guerra abaixo assignaclo. Dada no Palacio de 
Nossa Senhora da Ajuda, aos 8 de Novembro ele 1807. 

O PRINCIPE com guarda. 

(L. S.) 
Antonio de Araujo de Azevedo. 

Observações a q~e se .1·e{cre a Ratificaçlio supra. 

{DO DOCUl!EXTO .~UTOGI:AP:J O . ) 

4'l!IISCI'1'11Çi1cs stllwc ll Cota·cnçii() 1Ec 2~ úc 0uhdn•o de R!SO~. 

O preambulo da Con\'enção ele 22 de Outubro de 1807 
principia por uma supposição, qual é a que se acha nas se
guin tes palavras (a.yant fait communique1· à Sa Jl.fc~jesté Bri
tannique sa d-éterrnination ele tmnsférer au BrÇsü le s·iege 
ct la f'ortune de la Monarchie Portugaise, plta ôt que d' ac
céde·r à la totalité de ces clema?ules), Sua Alteza Real sim 
prometteu sempre a Sua Magestade Britannica, já directa-
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1807 ·v. mente, já por meio dos respectivos Ministros, não acceder 
Novembro á · - d h - d fi - d s propos1çao a appre ensao as pessoas e con scaçao e 

bens; mas nunca disse que antes queria transferir para o 
Brazil o assento da Monarchia Portugueza, do que acceder 
a todas as proposições. . 

Os logares em que se acha feita e repetida esta promessa 
são os que se seguem: 

l)m Officio para o Ministro de Sua Alteza Real em Lon
dres, de 12 de Agosto de 1807. Disse n'elle: «Ordena-me 
«Sua Alteza Real que expresse a V. S." a sua firme reso
« I ação de não assentir jamais á confiscação dos bens dos 
cnassallos Inglezes: isto deve V. s.• segurar ao Ministerio 
<< Britannico, mas Sua Alteza Real espera, em reciprocidade 
« cl' esta tão justa como decorosa acção, que esse Governo 
«não clê m:dens aos seus Commandantes das forças mari
« ti mas para fazer hostilidades sobre navios Portuguezes. 
«Qualquer procedimento d'esta natureza serviria para que a 
«França e a Hespanha clamassem alta!llente contra a nossa 
« renitencia sobre a sua proposição.» 

Outro Oflicio de 20 de Ao-osto para o mesmo Minis tro. 
<<Os bens dos Inglezes não hão 

0
de ter perigo algum, e quando 

«seja preciso comboia-los ou transporta-los, não se faz ne
cc cessaria uma Esquadra ou Divisão de Esquadra para esse 
«fim; um ou dois navios de guerra fór.a ou dentro do Tejo 
«parece ser quanto basta: mas torno a segurar a V. S. • que 
«Sua Alteza Real está determinado mais depressa a perder 
«o seu supremo domínio n' este Paiz, do que a sacrificar os _ 
«sujeitos Britannicos e os seus cabedaes. >> 

No mesmo Oflicio se acrescenta: cc Por esta mesma rasão 
«reservo escrever a V. S." em outra occasião, para V. S." 
«tratar n' essa Côrte sobre o modo com que ella poderá 
(I contribuir para a segurança da Família Real, protegendo 
«com as SLlas forças navacs a sua retirada. No caso que as 
« circumstancias obriguem a esta mesma r~~olução.' tom~rei 
«as ordens de Sua Alteza Real a respeito deste tnste e Im
<< portante negocio, que interessa tanto os nossos corações, 
cc pois que só por este modo poderá salvar uma parte da 
« Monarchia Portugueza, e transmitti-la aos seus desceu-
« dentes.» . 

Finalmente em outro Officio para o dito Ministro, de 7 



REGENCIA DO PRIJS"CIPE REGENTE O SENHOR D. JOÃO. 257 

de Setembro, disse: C<Dcvo participar a V. s.n, para que o 
« communique verbal e confidencialmente n esse Ministerio, 
<<que Sua Alteza Real tomou a resolução de mandar aprom
C< ptar a sua :Marinha para o caso de ser urgente a sua reti
caada e da Reall'amilia. Dois acontecimentos podem obri
« gar a esta resoluçüo: o primeiro a determinação de uma 
cc conquista; c o segundo a pretenção de introduzir tropas 
«no Paiz pará guarnecer as costas, debaixo do pretexto de 
cc amisade, o que seria para a lUonarchia mais perigoso do 
<c que a conquista.>> 

Em outro Officio de 23 de Setembro se confirma esta 
mesma nos seguintes termos: cc Sua Alteza Real está firme 
«em não assentir á proposição a respeito da apprehensão 
cc de pessoas c confiscação de bens;>> c outrosim se acres
centa: << comtudo não é justo precipitar-se esta partida da 
«Família Real para os Estados do Brazil, porque Sua Al
« teza Real não deve mostrar que abandona sem justa causa 
C< os seus vassallos na Europa.>> 

Sua Alteza Real, escrevendo dircctamcnte a Sua Mages
tade Britanpica, lhe deu seguranças aualogas ao que ordenou 
ao seu Ministro em Londres, para ser participado ao Governo 
Britannico. 

Ultimamente na Nota dirigida a Lord Strangford, em 17 
de Outubro, se diz o seguinte: ccSuo. Alteza Real, não ha
« vendo assentido á totalidade das proposirões da parte das 
<c duas Potencias alliadas, de que resultou o retirarem-se 
cc d'esta Corte os seus Agentes, tem a intima satisfação de 
<c que, não obstante o perigo a que se e:xpoz, os subditos 
<<de Sua 1\'Iagestaéle Britannica ficarão illesos na sua liber
(C da de pessoal e nas suas propriedades.>> 

cc Sua Alteza Real cumpriu quanto lhe foi possivel a sua 
«palavra, dando todo o tempo para os subditos Inglezes se 
«retirarem c exportarem os seus effeitos com isenção com
er pleta de direitos; agora porém, instando a França pela 
«execução da sua proposição a este respeito, com ameaças 
<c e com a marcha do exercito de Bayona para o interior da 
<c Hespanha, foi Sua J\.ltezo. Real obrigado~ bem que muito 
<4 a seu pezar, a fazer a dcm?nstração exigtda, a fim de ver 
«se ainda por este modo enta o ataque de Portugal; e ~ua 
« Magestade Britannica póde estar c.erto de que os subdttos 

~ 17 
TOll. IV. 
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« Britannicos experim nlarão nas suas pessoas, e em algum 
<<resto dos seus bens, os eífcitos po si"veis da sua Real pro
« tecção. » 

(Os que ficaram em Portugal silo aqucllcs que por sua 
livre \Onlatlc, c apesar das reiteradas inslancias dos Agente. 
de ua J\Iagcstade Brilannica, preferiram uão dci:-._ar os seus 
estabelecimentos.) 

Em nenhum dos Jogar •s acima citados se diz que Sua 
Alteza Real preferiria transferir- para o Brazil, ao acccder 
ú proposição feita pela França; mas antes positivameul· se 
affirma e repele que só em ultima trcmidade 6 que Lo
maria o partido de abandonar este n ino. 

Tão pouco considrrou jmnais Sua Alteza Real que .a 
rlau ura dos portos podcss juslificnr Sua .Magestade Bn
lannica a c cita-la a usar dt' represalia, occupando a llha 
da Madeira, ou qualquer outra colonia Porlugucza. Sun 
Alteza Real, em todas as occasiõPs d'csta negociaçuo, mos
trou sempre estar persuadido de que Sua l\Iagestadc Bri
h.tonica re onhcceria de que só cirrumslancias mui impe
nosa c irrcsislivcis é cruc poclcriam obriga-lo á clausura 
dos por los aos na\ i os lnnlezc ; c o c. em pio de 1801, em 
que a Grau-Bretanha assentiu a um iguol passo, tranquilli
sava a Sua Alteza Real, as~im romo o reconhecido caracter 
d, justiça c modera fio de Sua :\fagesladc Brilannica, c não 
menos o commum interesse de amha~ as i\louarchias: como 
pois poclPm ter Jogar os t rmos do pr ambulo-ct considé
rant qu'un tcl acte d'ho.~tiliré-uló ús palauas-ne pouvctit 
rnanquer ce même e(fet-c como podem L •r Jogo r os L 't'mos 
-:-demande à taquei/e Sct 11lajesté Brilannique ne ponrrait 
Jamais e'tre ccnsé avoir douné son ·onsentement?-Quaudo 
ainda que ua lUagcsladc Rritanniea nuo c.'prcssc este con
. entimcnlo, clle s devia prc um ir tacitamente dado, po~s qt~e 
a presente Comcnção deve ser fundnda n'cste moti\o! E po1 
evidente que estas expre sõcs do prcnmbulo não podem_ servir 
de base ú Convenção, que tem por ohjeclo consenar .wtacta 
ú Monarchia Portugueza u Ilha da :Madeira c as mms Pos
sessões Ultramarinas. 

ART. I. 

Est Artigo não é concebido conforme as instrucçõcs 
dadas ao Ministro de ua Alteza 1\cul em Londres. N' clln 
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se declara que, em(ruanto não houvesse certeza de passo 
algum ou declaração hostil de Franç,a contra Portugal, não 
poderia o Gm·erno Britannico i u tentar expedição alguma 
contra a Madeira ou qualquer outra Possessão Portugueza; 
e elo Artigo estipulado entende-se que terú logar esta ex
pedição, logo que Portugal commetter de qualquer modo 
um acto de hostili dade contra a Gran-Bretanha, fechando 
os seus portos á bandeira Ingleza. O grande perigo a que 
esta occupação ela Madeira arriscaria Portugal, se acha cla
ramente exposto nas instrucções sobre o Artigo 'IIJ, e por 
isso aqui se ~1ão repete . · 

Comtudo no momento presente, não por hostil idades 
da porte ele Portugal, mas pela marcha das tropas Francezas 
e Hespanholas que se approximam ás fronteiras, pócle a In
glaterra po r em praticà o que se estipula no dito Artigo 1, 

sem ser preciso JJarticipa-lo ao Ministro de Sua Alteza Real 
em Londres, que d'ali se deve retirar. 

-0 ultimo§ cl'este Artigo que principia- Jl s'engage
alé ao fim, está mu ito bem concebido e se approva, rnas é 
preciso que o Commandante lnglez 'guarde sobre ,elle o mais 
inviolavel segredo. 

AllT. JI. 

]~ approvado. 
A.LtT. IJI . 

Este Arligo fica approvado, em consequencia do que se 
'lisse no fim das observações sobre o Artigo 1; r~flectindo 
sómente que Hão é justo allegar para isto a clausura dos 
portos, mas o que estava apontado no projeeto da Conven
ção, como jfl acima se disse. 

AllT. IV. 

O primeiro§ cl'este Artigo, que diz respeito a obrigar-se 
Sua Alteza Ucal a não ceder em caso algum a l\'larinha de 
guerra ou mercante, nem tão pouco a reuni-la ás de França 
ou de Hespanha, não se póde estipular; e a este respeito 
repito as instrucções que foram dadas (Artigo v) . 

É do iuteresse de Sua Alteza Real que em nenhum caso 
a Mari nha Portugueza de guerra e mercante passe a poder 
dos Franeezes, e cuidará mu ito em fazer partir a l\larínba 
Real para o Brazil, impedindo, quanto lhe seja possivel, a 
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sua reunião ú de França ou llespanha. Tanto a :Marinha 
Real como a mercante se rctirarú quando Sua Alteza Real 
for obrigado n sair de Portugal. 1'csle sentido pódc V. .a 

traçar este Artigo. No caso porém de se achar alguma parte 
da Marinha Real n'estc porto, a lnglntcrra póde impedir a 
sua saída por meio ele forças de observação. 

Sua Alteza Real, ainda que persiste n' estas mesmas in
tenções, não deve cstipulnr uma clausula a que póde ser 
forçado a faltar para o futuro, ao mctiOS por uma promcssn, 
porque não haveria outro meio de fazer cessar inslancias 
apoiada pela força. A Inglaterra tem meios de rilnr o 
cffeito d' esta violenta co11d cenclcncia. 

O § d'cste mesmo Artigo que principia-f{ s'engage 
en outre-até ao Gm, é npprorado, pois que esta ú a in
tcnç.ão de Sua Alteza Real. 

ART. V. 

O primeiro § cl' este Artigo não pó ele ser tratado pela 
rasuo ele ser preciso que toda a Marinha Portugucza esteja 
sempre ú disposiçuo de Sua Alteza Real, para a contingencia 
de s r n cessario transporlnr pura o Brazil os effeitos pre
ciosos, assim como as pessoas c bens dos que o seguirem. 

Esta foi a rasão, assim como a falta que hourc subita
mente de marinheiros, }JOr causa dos comboios, que obrigou 
Sua Alteza Real a desistir ela partida do Príncipe da B ira 
para o Brazil, c a rcsenn-la para quando toda a Ueal l<'a
milia se ausentasse, e para cslc fim tem sempre continuado 
os preparos da Marinha. 

A pretendida approvaçlio, ela parte do Governo Brilan
nico, dos Officiaes que houverem d commandar a c quadra 
no porto de Lisboa, a sim como a que for para o Braz i I, é 
indecorosa, c mesmo de alguma sorte é irn}Jraliravel, porqur 
só a Sua Alteza Ueal compete esta approvação; c quando 
Sua Magestade Britannica tiY se que oppor aos princípios 
políticos de taes Officiaes, Sua Alteza Real nenhuma du
vida teria em remove-los cl' estes destinos e empregar outros 
em seu Jogar, postoquc não tem suspeita alguma contra os 
O!Hciaes da sua Marinha que o faça ,·acillar sohrc a es
colha. 

O § que principia-Les deux llatttes Parties Contra-
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ctantes sonl convenues-até-des Escadres Anglaise el Por
tugaise-é approvado. 

O § que principia-Quant à la moitié de la .1lfarine 
mil-itaire-alé-par les deux Gmtvememens-fica sepdo 
inutil, visto que Sua Alteza Real a reserva em totalidade 
para se retirar,-qua·ndo as circumstancias o exijam. 

ART • . vJ. 
Este Artigo é approvado. 

. ART. VJT1 VIII E IX. 

Estes Artigos são upprovados. 

Decla1·ação assignada por S. Ex. a George Canning, 
respectiva ao 

ART. H nA. CONVENÇÃO. 

Sua Alteza Real não tem duvida em dar ordem para 
que us fortificações de qualquer porto d'onde sáia sejam 
entregues ao Commandante Britannieo; mas isto só deve 
ser no momento da sua saída, porque antecedentemente a 
ella seria isso indecoroso a Sua Alteza Real, e por isso é 
ratificada com esta restricção. 

ART. I A])DICIONAL 

Sua Alteza Heal tinha concebido o projecto de estabe
lecer, na Ilha de Santa Catl1arina·, um porto para o com
mercio do Brazil, quando intentou mandar para aquella Co
lonia seu filho primogenito o Príncipe da Beira; ma'S como 
não se effectuou a sua partida, não se póde por ora estabe
lecer um plano de commercio, instituindo uma Alfanclega 
geral para esse fim. Se acaso Sua A I tez a Real partir COf11 

toda a Heal Familia, fica tirada toda a duvida; quando nfio, 
será preciso convir com a Inglaterra de algum meio (o que 
é possivel) de dirigir o commercio, que o mesmo Senhor 
quer favorecer, tanto para comprazer com Sua Magestade 
Britannica, como porque LIS manuracturas Inglczas permit
tidas suo de primeira necessidade para os habitantes d' aquella 
Colo oi a. 

Mas no momento actual o estabelecimento na Ilha de Santa 
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Catharina faria irritar as dua Polcncin Allinclas do Conli
ncnle, o que ua Alteza Real qu r por ultimo rcmedio YÍlar. 

R ta pois a romir com a Inglaterra m um meio mais 
di farçado para e fazer est comm r io, para o que tra
tará com o Governo Brilnnnico qunnrlo clle queira; e esta 
é a rasi\o d não s r ratificado este Artigo. 

Parn a execução d qualquer plano a cslc respeito é 
preciso lermos a cerl za de haver communi ações com o 
Brazil, n fim de se poderem dar ord n competente· ao 
Governadore , porque prc enlem nle não existe ommunira
ção com aquelle conlinent ', estando o commercio na maior 
incerteza. 

Necessita-se Lambem c tipular a s gurançn de mnios 
que forem avulsos, c n oncessão pnrn se cTuznr onlrn os 
Argelino para a prolec ão cl'cstc commer io, como já foi 
ordenado ao Ministro de Sua Alteza Real em Londres, que 
o requer u. 

AUT. 11 A))DJClO. ' I .. 

É approHldo. 

Pnlacio de Nossa Senhora da Ajuda, 8 d Novembro 
de 1807. 

Em conformidade do original 

Araujo. 





ARTIGOS ADDJClONAES Á CONVENÇÃO DE 2!2 DE OuTUBRO D 

GOVERNO DA ILHA DA :UADElllA Ell Q A "TO J\Ll RESIDI 

DE i\IARÇO DE 1300; E ltATIFICADOS POI\ PAllTE DE POR TU 

DIIETA~UA El\1 14 nE JANEIRO nE 1009, 

(00 ORIGINAL QUE'& OliARO! NO ARGIIIVO DA SECRETARIA D'ESTAOO 
UOS EOOCIOS l>S'rRAMRIIIOS.) 

1808 Commc i! est dercnu néccssaire que des arrangcmen 
Mt6ço nouvcau_' ct définitifs soicnt pris de concert uvcc lc Ministre 

de on Allcssc Royale le Prince Régent de Portugal, pour 
lc gouvcrncmcnt de l'lle de Madere pendant lc tcmps que 
Jcs troupes de a Mnjesté Brilanniquc y rcstcront; les sous
signés lllénipolenlinircs de Son Altcs c Royalc lc Prince 
Régcnl de Portugal cl de Sa .Majeslé Brilnnnique, s'élant 
de nouvcnu communiqués lcs plcins pomoirs, en verlu des
quels ils ont conclu el signé lu Convenliou du 22 Octobrc 
1807, ont convcnu dcs Articles suivans; savoir: 

AHT. J. 

Lcs deux Ilnulcs Parlics Conlraclanlcs sonl comenues 
de déclarcr d'un commun acconlla Capitula! íon signée !c 26 
Déccmbrc 1807, par lc Gouvcrn 'Ur Porlugais l\lr. Pedro 
Fagundcs llaecllar Dautns c :Menezes d'unc pnrt, et l'Amiral 
Sir nmuclllood, ninsi que lc Générnl llcresford de l'autrc, 
comme non avcnuc, et s'il cst nécessaire, la révoqucnt et 
l'annullenl ici cn cnlicr el duns toulcs cs parties. Et Sa 
Majeslé Dritnnniquc en Sou nom, cl cn cclui de Ses Succcs
. eurs, promet de nc jamais fondcr aucuns droits ou former 
aucunc prélcnlion déril'éc de la susdilc Capitulation, t à 
la charge d' Son AI lesse Uoynle lc Princc Ut'•gcut de Por
tugal et de Ses Successcurs. 

ART. li. 

Des ordres eront c ·pédiés sans délui au Commandant 
aclucl dcs lroupes Brilanniqucs dans J'llc de Modere, afin 
qu'il remelte nu Gouvcrncur Portugnis :Mr. Pedro Faguudes 



1807, TOCANTES AOS ARRANJAMENTOS DEFINITIVOS PARA. O 

SE!If AS TROPAS BRITANNICAS, ASSIG~ADOS EM LONDRES A 16 

GAL EM 5 DE SETEMBRO DO DITO ANNO, E PEJ.A DA GRAN-

(TRADUCÇÃO PAR'fiCULAR . j 

Como se tornou nccessario fazer-se novos e definitivos 
arranjamentos, de accordo com o Ministro de Sua Alteza 
Real o Principe Regente de Portugal, para o governo da 
Ilha da Madeira, durante o tempo que as tropas de Sua 1\fa
gestade Britannica ali permanecerem; os abaixo assignados 
Plenipotenciarios de Sua Alteza Real o Príncipe Regente 
de Portugal e de Sua Magestade Britannica, tendo-se no
vamente communicado os plenos poderes, em virtude dos 
quaes concluíram e assignaram a Convenção de 22 de Ou
tubro de 1807, convieram nos seguintes Artigos; a saber: 

ART. I. 

As duas Altas Partes Contratantes comem em declarar, 
de um commum accordo, a Capitulação assignada a 26 de 
Dezembro de 1807, pelo Governador Portuguez, o Sr. Pedro 
Fagundes Bacellar Dantas e 1\Ienezes de uma parte, e o Al
mirante Sir Samuel Hood, e bem assim o General Beresford 
da outra, nulla e de nenhum effeito, e se for necessario aqui 
a revogam e annullam no todo e em todas as suas partes. 
E Sua Magestade Britannica, em Seu nome e no de Seus 
Successores, promette de nunca fundar direito algum <?U for
mar qualquer pretenção derivada da sobredita Capitulação ' 
e a cargo de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Por
tugal e de Seus Successorcs. 

ART. H. 

Expedir-se-hão ordens sem demora ao ar.tunl Comman
dante das tropas Britannicas na Ilha da Madeira, a fim de 
que elle entregue ao Governador Portuguez, o Sr. Pedro 
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1808 Baccllar Dantas c Menezes, le gouvcrnement de l'IIc avec 
M16ço les formulités d'usagc; de suile lc pavillon de Son Altessc 

Royalc, ou le puvillon Portugais, scra replac6 ur lous les 
forts ct baltcrics de l'llc. 

AI\T. TIL 

Le Commanclant milituirc Anglais dans l'Ile de Modere 
sera rcconnu des-à-préscnt par lc Gouverncur Porlugais 
comme s'il aYait reçu ele Sou Altesse Royalc lc Prince Ht'·gcnt 
le commanclcmcnt eles troupcs Porlugniscs, el en cctte qualil6 
il réunira lc commandement ahsolu dcs lroupcs dcs deu.· 
Nalions, ele sorte que tous les Ollicicrs ct soldats, d qucl
que grndc qu'ils soicnt, seront soumis cnlicrcmcnl à ses or
dres, el qu'iln'c:isleru aucun forc mililairc dans l'Ilc qui 
soit indúpcnclnnle de son aulorité, mais il11e s'immisccra en 
aucunc mauicrc duns l'adminislration civilc, ui dcs clouanes 
ni des revcmts pulJlics, ni d lcur p •rception el application, 
et nc pnbliera cn son nom aucune proclamalion ou ordre 
adrcss6 aux Autorilés civiles ni alv habil.àns de l'lle; bien 
entendu toujours que lc Gouverneur Porlugais sera lenu 
d'ordonner sans délai, par une proclamation au nom de Son 
Altesse Royale le Princc Régent, loute mcsurc miliLaire que 
le Commanclant des troupes des clcux Nations lui r6prescn
tern com me inclispcnsablc pour la d '.fcnse militairc de l'Ile, 
comme le seru lc rassemhlement eles miliccs au hesoin, fait 
d'une maniere conforme aux réglemcns publiés par ordr~ 
de Son Altessc Royale le }Jriocc Régenl, et sans y rien in
novcr; et qu'en cas de doule entre lcs deux Auloril6s, le 
Gouverneur Porlugais se conformera provisoiremcnt à la de
mande du susdit Commandant mililaire, et fera son rapport 
au Ministre de Son Altcsse Royale I, Prince Régent à Lon
dres, leque] se concerl ra u cet >ffct avec les lVIinislres de 
Sa Majesl6 Britannique; et dcs ordres réciproques scront 
recxpédi6s de Londres pour t rminer lc difTércnd. 

AUT. IV. 

L'cnlretien eles t~oupes Anglais~s s ra ~n Cl~tier à la 
charge du Gouvcrnement de Sa Majesté Bnlanmquc, e,·
cepté le logement, qui leur scra assigné comme il l' cst a c-
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Fagnndes Bacellar Dantas e .Menezes, o governo da Ilha 
com as formalidades do costume; logo o es tandarte de Sua 
Alteza Real, ou a bandeira Portuo-uezA, se tornará a col
locar em todos os fortes e baterias da Ilha. 

AllT. ru. 
O Commanclanlc militar Inglez na Ilha será reconhe

cido desde agora pelo Governador Portuguez, como se ti
Yessc recebido de Sua Alteza Real o Príncipe Regente o 
commaoclo das tropas Portuguezas, e n'esta qualidade re
unirá o commando absoluto elas tropas da duas Nações, 
de sorte que todo. os Offi ciacs c soldados, de qualquer gra
duoçuo que sejam, serão inteiramente sujeitos ás suas or
dens, e não exislirú força alguma militar na Ilha que seja 
independente da sua auctoridade; porém não se ingerirá de 
modo algum na administração civil, nem das alfandegas, nem 
das rendas publicas, nem ela sua cobrança e applicação; não 
pub li caril em seu nome proclamação ou ordem alguma di
rio-ida ás Aucloridades civis nem aos habitantes da Ilha; 
entendendo- e sempre que o Governador Portuguez será 
obrigado a ordenar sem demora, por uma proclamação em 
nome de Sua Alteza Real o Príncipe Regente, qualquer me
dida militar que o Commandante das tropas das duas Nações 
lhe representar como indi pcnsavel para a defeza militar da 
Ilha, lal como a reunião das milícias (sendo neccssario) feita 
de um modo conforme aos regulamentos publicados por or
dem de Sua Alteza Real o Príncipe Regente, ~ sem a tal 
respeito in novar cousa alguma; e que no caso de duvida 
entre as duas AucLoridades , o Governador Portuguez se con
formará provisoriamente com o pedido do sobredito Com
mandante militar, e dará a sua parte ao Ministro de Sua Al
teza Real o Príncipe Regente em Londres, o qual se con
certará para este cffeito com os Ministros de Sua Magestade 
Britanoica; e ordens reciprocas serão reexpedidas de Lon
dres para terminar a differença. 

AltT. IV. 

O sustento das tropas Inglezas estar[t inteiramente a 
cargo do Governo de Sua Magestade Britannica, excepto o 
aquartelamento, que lhe será designado, como o é actual-

1'808 
Marco 
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1808 tuellement, au ' frais du Gouvernement Porlugais. LeGou-
Mj690 verneur Porturruis sera tenu ele faire avoir ou susdit Com

mandunt militaire les provisions el denrées nécessaires, au ' 
prix courans duns l'IIe. 

ART. V. 

Le Commanclant militairc n se permetlra poinl de fniro 
dcs réquisilions de vivres; mais le Gouverncur Portugai era 
tenu de lui donner libre ues droils d'entréc à la douane, 
d'npres In relntion signéc pnr le Commandnnt militaire, les 
quantités t articles suivans, qui seront néccssaires pour la 
nonrriture dcs lroupes, savoir: farine de toute espcce, pore, 
lard, viande fralchc cl saléc ct bcunc, ct généralcmcnt lout. 
ce qui scra trouvé néccssairc pour l'npprovisionnement des 
lroupcs; bi n enlendu que cctlc francbise ne sera poinl élcn
duc au~ aulres habitans de l'llc, soit natiomnrx, soit Anglois, 
snns un ordre cxpres cl nouvcau de Son Allcs ·c Royal lc 
Prince Régent. 

ART. VI. 

Cct arrnn{Tcmcnt subsislcra jusqu'à In conclusion de la 
paix définilivc cnlrc la Grnnde Brctagne et la Frauce. 

ART. VII. 

Il cst convcnu t{UC cs Articlcs auronl In móme vnleur 
comme s'ils avnicnt élé insérés duns la Convcnlion sccrclc 
conclue cl signéc à Londres lc 22 Octobre 1807, ct seront 
censés cn fairc pnrl. 

AllT. VIU. ' 

Ces Articlc scront ratifiés pnr Son Allcssc lloyalc le 
Princc Régent ue l'orlurral ct Sa Majeslé Dritannique, duns 
l'cspacc de si , mois, ou plutot si faire se pourra. 

En foi de quoi, oous soussignés, Pléni poleuliaircs de Son 
Altessc Royalc lc Princc Bégcnt de Portugal et de Sn Majeslé 
Brilanniquc, cn vertu de no ' pl ins pouvoirs re~pcctifs, avons 
signé lcs préscnls Arli lcs, cl y aYops fait apposcr 1 cach t 
de nos armes. 

Fait à Londres, c• 16 Mar 1808. 

Lc Chcvalicr de Sousa Coutinho. 
(L. S.) 

George Canning. 
(L. S.) 
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mente, á custa do Governo Portuguez. O Governador Portu
guez será obrigado a fazer com que o sobredito Comman
dante militar tenha HS provisões e generos necessarios pelos 
preços correntes na llha. 

ART. V. 

Ao Comm~ndante militar não será permittido fazer re
quisições de viveres; mas o Governador Portuguez será obri
gado a dar-lhe livre dos direitos de entrada na alfandega, 
segundo a relação assignada pelo Commaudante militar, as 
quantidades e artigos seguintes que forem necessarios para 
o alimento das tropas; a saber: farinha de toda a especie, 
J'IOroo, toucinho, carne fresca e salgada e manteiga, e em 
geral tudo o que for necessario para o provimento das tro
pas; bem entendido que essa franquia não se estenderá aos 
outros habitantes da Ilha, quer nacionaes, quer Inglezes, 
sem uma expressa e nova ordem de Sua Alteza Real o Prín
cipe Regente. 

AllT. VI. 

Este arranjamento subsistirá até á conclusão da paz de
finitiva entre a Gran-Bretai1ha e a França. 

ART. VII. 

Conveiu-se em que estes Artigos terão a mesma força 
como se tivessem sido insertos na Convenção secreta con
cluida e assignada em Londres a _22 de Outubro de 1807, 
e serão considemdos como fazendo parte da mesma. 

ART. VIII. 

Estes Artigos serão ratificados por Sua Alteza Real o 
Príncipe Regente de Portugal e Sua Magestade Britannica, 
oo espaço de seis mezes, ou antes se se podér fazer. 

Em fé do que, nós abaixo assignaclos; Plenipotenciarios 
de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e ·de 
Sua Magestacle Britannica, em virtude de nossos plenos po
deres respectivos, assigi]ámos os presentes Artigos, e lhes 
}lOzemos o sinete de nossas armas. . 

Feito em Londres, a 16 de Março de 1808. 

O Cavalheiro de Sousa Coutinho. 
(L. S.) 

George Canning. 
(L. S.) 

1808 
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1808 AllT. I SECRET. 
Marco 

16. Il sera expédié des ordres au Commandant actuel des 
troupes Britanniques dans l'lle de I\ladere, afin qu' i\ se con
certe avec le Gouverneur Portugais JHr. Pedro Fagundes 
Bacellar Dantas c Menezes, sur les tcrmes ct la teneur de 
la proclamation à puhlier, duns laquelle le Commandant 
actuel des troupes Britanniques réYoquc la proclamation du 
31 Décembre, et déclare que Sa 1\Iajeslé Britannique délie 
les habitaos de l'Ile de l\Iadêre individuellement et en masse 
du serment de fidéliLé à la Grande Brétagne ( oath o f aUe
gian ce) qui a été exigé d'eux . Il seru recommandé expres
sément au Gouveroeur Porlugais, 1\lr. Pedro Fagundes ·Ba
cellar Dantas e l.Uenezcs, de prendre toutcs lcs mcsures de 
préYOJanec, aün que celte nouvellc proclamation n'cx.cite 
aucune fl'rmentation parmi les hahita11 , ni animosité réci
proquc c11 trc les sujets dcs deux Na tior.s. 

AllT. 11 SECRET. 

Lc palais du Gouverncment sera rendu au Gouverneur 
Porlugais, tel qu'ill'habitait avant d en avoir été dépo édé. 
Tous les Corps Administratifs ou incl~vidus ,Portugais et 
Fonctionnaires publics) seroot remis en possession des mai
sons et effets, dont ils auronl pu êlre dépos édés, sauf les 
couvenls desti nés au logement des troupes, dont il a été fait 
mention ci-dessus, et bien entendu que !e Commandant mi
litaire . era logé d'úne maniêre comenahle ü son rang. 

ART. III SECRET. 

Si quelque Officier Britannique s'est présenté devant les 
lles eles Açores ou de Cap Verd, et a som.mé une o~ plu
sieurs de ces Iles de se rendre, et les a forcé de cap1tuler, 
l'Officier Britannique sera désavoué, les troupes Anglaises 
se· retireront à :Madere, et la Capittllation ne sera ~·egarclée 
comme d'aucune valeur; mais tout arrangemeot pns par le 
Gouverneur et Capitaine Gé11éral eles Ilesv eles Açores ~u par 
le Gooverneur des Ile ele Cap Verd, et tout ~ccor~ f8lt par 
les mêmes Gourerneurs avec eles Officiers Bntanmques, re
lativement au co~merce dcs mêmes Iles arant la date de c.e 
J·our seront observés reli o- ieusement de part et d' autre, jus-

' 0 I . R qu'à ce que la volonté de Son Altesse Royale e Prmce é-
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ART. 1 . ECRETO. 

Serão expedidas ordens ao Commanda nLe actual elas 
tropas Brilannicas na Ilha da Madeira, a fim de que elle 
se concerte com o Gorernador Porlugucz, o Sr. Pedro Fa
gunde Bacellar Dantas c Meneze , obre os lermos c teor 
da proclamação que se publicar, na qual o Commandaute 
actual das tropas llr il annicas reYoguc a proclamação rle 31 
de Dezembro, e declare que Sua l\Ia<re tade Britannica des
liga o habitantes da l lha da l\Iodeira individualmenle e em 
ma a do juramento de fidelidade ú Gran-Brctanba (oath of 
allegiance) que se exi~iu d' clles. Recommendar-se-ha expre -
samentc ao Governador Porluguez, o Sr. Pedro Fagundes 
Bacell ar Da ntas e Menezes, que tome todas as medidas de 
prevenção, a fim de que esta nova proclamaçilo nilo excite 
efferrcscencia alguma nos habitante , nem animosidade re
ciproca entre os ubditos das duas Naçõe . 

A HT. 11 ECilETO. 

O pala ·io do Go1•erno será re tiLuido ao Governador 
Portuo-uez, tal qual o l1ab iLava antes de ser do m smo de -
apo ado. Todos os Corpos Admini lrativo ou indivíduos 
(Portugueze e Funccionarios publicos ) entrarão na pos e 
das ca as c cficitos de que podérem ter sido desapossados, 
salvo os conventos destinado· ao aquartelamento das tropus, 
ele que ucimn se fez menção, c h m entendido que o Com
mandante militar sen1 hospedado de um modo conveniente 
ú ua calhegoria. 

AllT. Jll SECRETO. 

Se algum Ofilcial Brilannico se tiver aprc cotado diante 
elas Ilhas dos Aç.ores ou de Cabo Verde, e intimado uma o.u 
rnai cl'aquellas Ilhas para se entregar, e obrigado a cap i
tular, o OfTicial Brilannico crú retractado, a tropas In
glezas ·e rcLirarilo á l\Iadeira, e a Capitulação será consi
derada de nenhum valor; mas qualquer disposição tomada 
pelo Governador e Capitão General das Ilhas dos Açores ou 
pelo Governador das Ilhas ele Cabo Verde, e qualquer ac
cordo feito pelos mesmos Governadores com Officiaes Bri
tannico , relativamente ao commercio das mesmas Ilhas antes 
da data d' este dia, serüo ob erva dos religio amente de uma 
e outra parte, até que a rontade de Sua Alteza Real o Prin-

1808 
!\I are() 

16' 
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1808 gent soit connue· bien entendu que cet uccord ne préjudic1 
M1ír à I' <n enir en aucune muniere uu. droits respectifs dcs dcux 

Parti c Contraclanle , ct qu' i! ne contiennc aucunc clau 
qui clérorruc à la soureraineté de on Allc se ll.o •ale dnus 
le lI c susdite~. 

Ces Articles sccrets nuront la m~rne force t valeur qul' 
'ils étaient in éré · parmi lcs aulres Articie' sirrnés au

jourcl'hui, el scront ratifiés en même temp . 
En foi de quoi, nous soussirrnés, Plénipol ntiair•s de 

on Altesse Uoynle le Prince Récrent de Porturrn) et de Sa 
1\'Jnjesté Britnnnique, Cll vertu de nos pleins pouvoirs res
pectifs, a\ons signé lcs pré nts Arlicle secrcts, cl y nvon!l 
fnit apposer Jc carhet de nos arme . 

l7a it il Londr s, cc 16 1\lnrs 180 . 

L Chernlier de Sou a Coutinho. 
(L. .. ) 

Gcorg Cannin 
(L. S.) 
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cipe Regente seja conhecida; bem entendido que este accordo 
não prejudique no futuro de modo algum os direitos respe
ctivos das duas Partes Contratantes, e que não contenha al
guma clausula que derogue a soberania de Sua Alteza Real 
nas Ilhas acima ditas. 

Estes Artigos secretos terão a mesma forÇa e valor que 
se fossem insertos entre os outros Artigos assignados hoje, 
e serão ao mesmo tempo ratificados. 

Em fé do que, nós abaixo assignados, Plenipotenciarios 
de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e de 
Sua Magestade Britannica, em virtude de nossos plenos po
deres respectivos, assignámos os presentes Artigos secretos, 
e lhes pozemos o sinete de nossas armas. 

Feito em Londres,. a 16 de :Março de 1808. 

6) Cavalheiro de Sousa Coutinho. 
(L. S.) 

TOM, IV. 

George Canning. 
(L. S.) . 

18 

1808 
nrarco 

16' 



1808 
Maio 

1 

i\JA~JFESTO DO PRIJiiCIPE REGENTE O SENHOR DOi\1 JOÃO~ 

DADO NO RIO DE JANEIRO NO 1.0 DE MAIO DE 1808. 

(DO EXEliPLAR IJIPRESSO.) 

Manifesto ou exposição {tmdacla e }ustificativa do pt·ocecli
mento da Côrte de Portugal a respeito da Fmnça, desde 
o principio da revolução até á epocha ela invasão de Por
tugal; e dos motivos que a ob1·igarmn a declarm· a guerra 
ao Impemdor dos France::;es pelo facto da invasão e da 
subsequente declamçào de guerra, feita em consequencia 
do relatorio do Ministro elas Relações Exteriores. 

Á Córte de Portugal, depois de ter guardado o silen
cio, que era proprio das difficeis circumstancias em que se 
achou, e até ao momento em que o novo assento do Go
verno estivesse estabelecido, julga dever á sua dignidade ·e 
.á ordem que occupa entre as Potencias dar a exposição ve
rídica e exacla da sua conducta, sustentada por factos in
contestaYeis; a fim de que os seus vassallos, a Europa im
parcial e ainda a mais remota posteridade possam julgar ~a 
pureza da sua conducta e dos princípios que adaptou, seJU 
para evitar uma effusão inutil do sangue dos seus poYos, 
seja porque não póde persuadir-se que Tratados solemnes, 
e de que haYia cumprido as condições onerosas a favor da 
França , podessem parecer objectos de pouco preço aos o~h~s 
de um Governo cuja desmedida e incommensuravel amb1~ao 
não tem limites, e que emfim tem de todo tirado a poe1ra 
dos olhos aos que se achavam mais prevenidos ~m seu fa
vor. Não é com injurias, nem com vãos e inutm.s ameaços 
que a Côrte de Portugal levantará a sua voz do. se1o do no\'O 
Imperio que vae crear ; é com factos authenbcos e verda~ 
deiros, expostos com a maior singeleza e moderação, que 
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fará conhecer á Europa e aos seus Wlssallos tudo o que acaba 
de soffrer; despertará a attençilo dos que podem ai nda de
sej ar Hão serem victimas de uma tuo, clesmedida ambição, e 
que poderão aiuda sentir quanto a sorte futura de Portu
gal e a restituição dos seus Estados, invadidos sem declaração 
de guerra e no seio da paz, deve ser preciosa para a Europa, 
se espera ver renascer a esperança e a independencia das 
Potencias, que d'antes formavam uma especie de Republica, 
que se balançava c se equilibrava em todas as suas differen
tes partes. A invocação e a appcllação para a Providencia 
Divina é a consequencia d' es ta exposição ; e um Príncipe 
religioso sente todo o valor d'es ta pratica, pois que o crjme 
nem sempre fica impunido, e a usurpâçi:io e a força se gas
tam e consomem pelos esforços contí nuos que silo obriga
dos a empregar para se conservarem. 

A Côrtc de Portugal viu com lastima principiar a revo
lução da França; e deplorundo a sorte elo virtuoso Rei, com 
quem tinha relações de sangue tão estreitas, .não julgou to
davia prudente tomar parte alguma na guen a, que o pro
cedimento dos malvados, que desolaram a França, (até pela 
confissão do Governo actua l) obri!'"ou a todas as Potencias 
a declarar-lhes; c ainda dando .soccorros ú Hespanha para 
defeza dos Pyri neos, procurou sempre guardar a mais per
feita neutralidade. 

O Governo Francez mandou em 1793 um l\Iinistro para 
residir junto da Curte de Portugal, que foi acolhido com 
toda a consideração, mas não reconhecido; porque ainda 
entuo os principias do Direito das Gentes e do Direito Pu
blico não auctori savam os Governos a reconhecer as mu
danças cxtraordinarias, sem que houvesse Jogar de as repu
tar legitimas; e nenhuma nação é em tal ma teria juiz d' ou
tra, se a indepeudencia existe. O Governo Francez, sem de
claração ele guerra e sem formalidade alguma, começou a 
deter os nav ios merca ntes Portuguezes, e clepois da epocha 
da paz de 1801 pediu e conseguiu indemnidades por aquel
les que a Côrle de Portugal deteve para lhe servir de uma 
legitima compensação; e nuo quiz jamais da sua parte ter 
consideração alguma ás reclamações dos negociantes Portu
guezes. A Côrle de Hespanha, que tinha requerido os soe
corras de Portugal, e que até pela confissüo dos Generaes 

1808' 
J\Iaio 
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'"1808 Francezes se viu obrigada a reconhecer quanto lhe haviam 
l\I1io sido uteis e necessarios, fazendo a paz com a França, não 

sómente se esqueceu do seu alliado que ella devia fazer de
clarar em e"tado ele paz com a França, pois que a Côrte 
de Portugal, soccorrendo o seu alíiaclo, para satisfazer ás 
condições do Tratado de All iança, que existia entre os dois 
Soberanos, não tinha jamais tido a intenção de fazer a guerra . 
á França; mas o que é lalvez inaudito, ou ao menos bem raro 
nos annaes da flisto ria, a He panha fez então causa com
muro com a Franç.a, para obrigar Portugal a receber con
dições de paz injustas e humilhantes, sem que Porlugal ti
vesse feito a guerra, e não cessou de declarar-se inimiga do 
seu alliado, senão quando depoz as armas e assignou os 
Tratados de Badajoz e de Madrid, aproveitando-se até da 
forças da França, para se apropriar uma pequena extensão 
do territorio da Província do Alemtejo, da parte de O li vença; 
querendo assim deixar ú posteridade um monumento eterno 
da triste recom1Jensa que dava a um alliado, que, .apesar da 
antiga rivalidade das duas Nações, não tinha querido dispen
sar-se de cumprir com as condições de um Tratado de Al
liança que existia entre ambas. 

Os Tratados de Paz de Badajoz e de 1\'Iadrid• em 1801 
são ainda uma nova prova da má. fé dos inimigos de Por
tugal ; pois que tendo sido assignado o Tratado ele Badajoz 
por Luciano Bonaparte, Plenipolenciario Francez, e o Prín
cipe a Paz de uma parte, e da outra pelo Pleoipotenciario 
Portuguez, o General Francez não quiz ratifica-lo, e obrigou 
Portugal a assignar um novo Tratado em Madrid com con
dições muito mais duras, sem que podesse al legar outros 
motivos que os do seu capricho e da sua ambição. Este ul
timo Tratado assignou-se quasi ao mesmo tempo que o Tra
tado de Londres entre a Grau-Bretanha e a França, que 
moderou algumas condições muito onerosas a Portugal, ~ 
fixou os limites da parte do No r te da America ; o que for 
confirmado pela paz de Amiens; cn e esta consideração da 

(1) O Artigo nr d't:ste Tratado, celebrado em :27 de Março de 180~, 
é concebido nos termos seguintes: . . • 
. «Os territorios e possessões de Sua Magestude, F ide]JSSitna fi carao ~a 
sua inle,"Tidade como estu1·am antes da guerra . Pur~m os lnn1tes das Gu) a · 
nas Portugueza e Franceza fixam-se no Rio .A.ra,·an, que entra BO Oceano 
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Gràn-Bretanlta para o setL anligo alliado· serviu aos olhos da 
França ele nova prova de escravidão e elos grilhões com que 
o Governo Inglez. tinha sujeito o Governo Portuguez. 

Apenas o Tratado de 1801 se achou concluido, já a 
Côrte ele Portugal se npressaya a executar todas as condi
rões onerosas, e a fnzer ver pela religiosa c exacta ohser
Yancia de todo o empenho contrahiclo quanto desejava se
gurar a boa harmonia que se restabelecia entre os dois Go
vernos, e que devia fazer esquecer todas as injustiças que 
tinha ex perimentado, e que seguramente nuo tinham sido 
provocadas da sua parte. O procedimento do Governo Fran
cez foi bem differente; c desde os primeiros momentos que 
a paz se restabeleceu, não cuidou senão de exigir toda a 
qualidade de sacrificios injustos da parte do Governo Por
tuguez a favor de pretenções as mais extravagantes c as 
menos fundadas dos vassallos Francezes. A Europa devia 
desde então prever que a sua escravidão desde Lisboa a Pe
tersburgo Cstlwa decidida no Gnbinete das Tulhel'ias, e que 
era preciso Jazer causa commum para destruir o colosso, ou 
re~oll'er-se a ser a sua victima. 

Depois de um curto inlennllo, a guerra se ateou de 
novo entre a Gran-Brelanha e a França; e q. Corle de Por
tugal, tendo fei to os maiores sacrificios para eYita-la, c para 
sublrahir-se ás proposições duras e humilhantes do Górerno 
Francez, julgou-se muito feliz de poder concluir com gran
des sacrificios de dinheiro o Tratado de 1804, no qual a 
França promeltia no Artigo ~I o que se segue : 

mais acima do Cabo Norte, proximo da Ilha rovn e da Ilha ela Peniteucia, 
cerca de um grau e um terço de latitude sep tentrioual. Estes limites se
I(Uirão o Rio Amwari desde a sua embocadura mais distante do Cabo Norte 
a·té á sua origem, c dep is un_1a linha rcc la tirada desde a dita orig m até 
ao Rio Branco ]Jitnt oeste. 

"Em consequencia, a mar.rcm seplenlrional do Rio Arawuri desde u sua 
11llima embocad ura ,at é {, . ua or igem, e 11s t e rras que se encontram ao norte 
da linha de limites acima fixados, pertencerão em tod:t :t soberania á Re
pnblica Franceza . A margem meridional do dito rio, partindo da mesma 
embocadura, e todaS as ter ras qne estão ao sul da dita linha de limites, 
pertencerão a Sun :Magestade I?ide li s~ima. 

«A nnvegaçi1o do Rio Arawari em todo o seu curso será commum ás 
duas Nações. · . 

"As disposições feitaa entre as Côrtes de Li boa e Madrid para recti ft
ca r as suas fronteiras na E uropa, se executarão não obs tante, segundo o 
esti pulado no TrntRdo de Baàajoz." 
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1808 «O Prinieiro Consul da Republica Franceza consente 
1\laio h l'd d 

1 <<em recon ecer a neutra 1 a e de Portugal durante a pre~ 
<<sente guerra; c promette de nu o se oppor a nenhuma das 
<<medidas que po~erium ser tomadas a respeito das nações 
(( belligerantes, em consecruencia dos l)I'incipios e leis geracs 
<< da neutralidade. » 

1 

• 

O Governo Francez colheu descfe essa epocha toda a 
vantagem de um similhante Tratado; nuo teve jamais logar 
de fazer a menor 'queixa contra o Governo Portuguez; e foi 
comtudo na mesma guerra, e depois de uma simi!hante es
tipulaçuo, que exigiu da Côrte de Po1tuga·l, não sómente a 
infracçuo da neutralidade, mas a declaração de guerra con
tra a Gran-Bretanha com a viola çuo de todos os Tratados 
que existiam entre os ·dois Paizes, c nos quaes, no cas~ de ' 
guerra, re.conheciclo como poss ivel, se tinha fixado · o modo 
com que os vassallos das duas Nações deviam ser tratados; 
e tudo isto sem que Portugal padesse de modo algum quei
xar-se do Governo Britannico, que até lhe tinha dado sempre 
toda a qual idade de satisfação, quando os Commandantes das 
suas embarcações ele guerra tinham í'altaclo ás attenções e 
consideração que deviam a uma bandeira neutral. 

Entretanto mandou o Imperador dos Francezes partiT 
uma de suas esquadras, a bordo da qual se achava um ir
mão seu. Havendo ella ancorado na Bahia de Todos os San
tos, ali foi recebida com todas as demonstrações de respeito 
e abastecida de toda a casta de refrescos. Comtudo é digno 
de attençuo que ao mesmo tempq que o Governo Francez 
recebia da p~rte do de Portugal tantas mostras .ele amisade 
e consideração, queimava a sua esquadra. umas poucas de 
embarcações Portuguczas para encobrir a sua derrota, pro
mettendo indemnisar os proprietarios d' ellas, promessa esta 
que jamais se cumpriu. D' aqui pócle concluir a Europa qual 
é o destino que teria, se o Governo Francez chegass~ a 
adquirir por mar uma superioridade igual ú que tem o~bdo 
por terra; e póde hem avaliar o fundamento das qumxas, 
que elle altamente faz contra o Governo lng1ez. A Inglaterra 
nunca se queixou dos soccorros dados á esquadra !r~nceza, 
por não excederem os,reconbecidos limites c~o Direito das 
Gentes; mas o Ministro dos Negocias Estrangeiros de Franç.a 
atreveu-se a affirmar ú face da Europa que Portugal ama-
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liára os Inglezes para conquistar Montevideo e Buenos Ay
rres; quando é iacto sabido de todo o mundo, que aquella 
expedição, que saiu do Cabo da Boa Esperanç4, não re
cebeu de Pertugal nem embarcações, nem dinheiro, nem 
gente, nem finalmente effeito algum reputado contrabando 
de guerra; e que as esquadras Iuglezas, durante esta guerra, 
nada obtiveram no Hio de Janeiro, nem nos mais portos elo 
Brazil, excepto aquillo que a nenhuma na ção se nega, e de 
que abundantemente se fornecêra a esquadra l~ranceza' . A 
.Côrtc de Portugal desafia a de l~rança a que procluza qual
quer facto que .contradiga esta asserção, fundada na verdade 
a mais exacta c imparcial. _ · 

A l<'rança recebeu de Portugal, desde 1804 até 1807, 
todos os generos coloniaes e materias primas }Jara .as suas 
manufacturus. A alliança de Inglaterra com Portugal foi util 
á França, e na decac1encia que tiveram as artes e industria, 
tlm consequencia de uma guerra perpetua por terra, e de 
outra desastrosa por mar, em que, ella só teve desbaratas, 
foi sem duvida de grande vantagem para a França o não 
ter sido . o commercio de Portugal interrompido; por certo 
foi elle igualmente util a ambos os Paizcs. Assolando ·Por
tugal, sujeiLando-o a contribuições excessivas por um modo 
inaudito, sem se haver ela sua parte feito guerra ou resis
tencia alguma, ·não obteve a França aquella vantagem que 
lhe grangearia um commercio util a ambos os Paizes. 

A Côrte de Portugal podéra portanto lisongear-se com 
toda a rasão, ele que a elas Tulherias respeitaria uma neu
tralidade que reconhecêra por um Tratado solemne, e de 
que lhe provinham tuo manifestos proveitos. ]~lia despertou 
comtudo ela segurança em que estava no mez ele Agosto de 
1806, por uma declaração formal elo Ministro elos Negocias 
Estrangeiros de França, Mr. Talleyrand, feita a Lord Yar
moutb, pela qual declarava aquelle a este que se Inglaterra 
não fizesse uma paz marítima, declararia o Governo Fran
cez guerra a Portugal, e mandaria occupa-lo por 30:000 
homens . Não é por certo com este numero que se podia ef
feituar a iQvasão de Portugal ; mas o Imperador dos Fran
cezes, que conhecia a segurança em que estava aquelle Rei
no, em con~eq,uencia elo Tratado de Neutral~dade, jul~ou 
que podia toma-lo por surpreza, e que bastava Isto para JUS-
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1808 tificar o seu procedimento. A Côrte de Inglaterra sobresal-· 
Maio h d' d ] 

1 tou-se com a so re 1ta ec aração, e propoz e o:ffereceu á 
de Portugal toda a casta de soccorros; porém a França, que 
n'aquelle tempo tinha disposto tudo para esmagar a Côrte
da Prussia, que era então a unica ,que contrastava o poder 
superior do Imperador dos Francezes, ao mesn~o tempo que· 
um anuo antes elle ' a não atacaria, mas talvez ella o com
pelliria a receber a lei .e a salvar a Europa, juntamente com 
a Russia e a Austria, achou meio de pacificar a Côrte de
Portugal, que por então quiz JlOupar. A Côrte de Portugal 
não podia n' aquelle tempo comprehender que coubesse si
milhante perfidia em uma Potencia, cujo comportamento de
via emparelhar com aquella inteireza e com aquelles eleva
dos sentimentos que tanto cumprem a uma alta dignidade. 
A guerra que proseguiu depois com a Russia, e que ainda 
podéra talvez ter salvado a· Europa, se a união dos Gover
nos que a dividiram houvesse sido tão estreita corno devê
ra, retardou a execução dos intentos do Imperador dos Fran
cezes a respeito da Côrte de PortugíJ.l, e só pela conclusão 
da paz de Tilsit é que a Côrte das Tulherias, em um tom 
de dictador, tal qual fôra proprio de Carlos Magno, fallando 
aos Príncipes de quem era Senhor Soberano, mandou que 
se fizesse a estranha proposição á Córte de Portugal, por 
meio do Encarregado dos Negocias de França e do Embai
xador da Hespanha : 1. o, de fechar os portos de Portugal á 
Ingl terra; 2. o, de deter todos os Inglezes residentes em 
Pol'tugal ; e 3.0

, de confiscar todas as propriedades Inglezas; 
ou, no càso de recusa, de se expor a uma guerra immediata 
com França e He.spanha; tendo o Encarregado dos Nego
cios de França e o Embaixador de Hespanha ordens .para 

' partir no 1.0 de Setembro, tres semanas depois de fm~a a 
dita proposição, a não querer a Côrte de Portugal annmr a 
todas as pretenções das duas Côrtes. A boa fé do Governo 
Francez não é menos notavel a respeito da celeridade com 
que depois de haver feito aquella declaração, e sem esp~rar 
resposta da Côrte de Portugal, ordenou que fossem detidos 
todos quantos navios mercantes Portuguezes se achavam 
surtos nos portos de França, dando effectivamente por este 
~odo principio ás hostilidades, sem decla~·ação a:guma pre
VIa de guerra, e estendendo assim a mmto mais todos o.s 
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,procedimentos, que continuamente lhe serviam de logar com
muro de exprobraçi.io contra Inglaterra; exprobração a que, 
depois de um tal comportamento, se poderá bem dar o seu 
justo valor. 

Bem pocléra então a Côrte de Portugal adaptar a sabida 
maxima dos Romanos, e convencer-se de que condições af
fnmtosas muitas vezes salvaram os que as repelliram e fo
ram a ruina d'aquelles mesmos que as propozeram; mas, 
por uma parte, não podia crer que a Côrte das Tulherias 
fizesse seriamente proposições que compromettiam a sua 
h<mra e dignidade; e por outra parte, esperava desviar a 
tormenta, desejosa de poupar o sangue ele seu Povo. E te!ildo 
uma confiança implícita na amisacle ele Sua Magestacle Bri
tanniéa, seu antigo e fiel alliaclo, procurava tornar mais mo
deradas as pretenções do Governo l'rancez, accedendo á clau
sulfa dos porlos, e recusando os outros dois Artigos, por se
rem contrarias aos principios elo Direito Publi co, e aos Tra
tados que. subsistiam entre as duas Nações; e Sua Alteza 
Real o Principe Regente de Portugal não hesitou em decla
rar,· que aquelles Artigos offendiam igualmente a sua religião 
e os princirios de moral de que nunca se desvia, e que são 
talvez causa da firme lealdade que tem sempre experimen
tado em seus vassallos. 

Então começou a Córte ele Portugal a tomar 1nedidas 
para se auseatar para aquella parte elos domínios Portugue
zes, que não está exposta a invasão alguma, que possa ter 
co11sequencias capazes de aSSllStar. 

Para este fim mandou aprestar todos os navios ele guena · 
que podiam navegar, e fez sair de seus dominios todos os 
Inglezes, obrigando-os a vender suas' propriedades, no in
tnito de fechar 'os portos á Inglaterra, a fim de evitar com 
isso a effusão ele sangue dos seus vassallos, que prova~rel
mente haveria sido inutil , e de procurar comprazer corn os 
intentos do Imperador dos Francezes, no caso que elle se 
não deixasse abrandar por aquella justiça com que a Côrte 
(le Portugal mantinha os direi tos ele independencia, conjun
ctamen te com os que resultavam elo Tratado ele Neutralidade 
conchüclo em 1804. A Côrie das Tulherias não quiz con
vü em meio algum de conciliação, tendo não só Fequerido 
a clausura dos portos, mas a prisão de todos os subditos da 
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1808 Grau-Bretanha, a confiscaçuo de seus bens, e o abandono 
JUaio d 

1 o projecto de retirada para a America. Sua Alteza Real o 
Principe Regente de Portugal, que conhecia, por uma par
te, que Sua Th'Iagestade Britnnnica, seu fiel e antigo alliado, 
informado de tudo quanto se passava, c~nscntiria na clau
sura dos portos, a fim de livrar Portugal da invasão dos 
Francezes, e que estava, por outra parte, convencido de que 
não havia já em Portugal Inglez algum, que ali se não tivesse 
naturalisado, e que .todas as propriedades Inglezas haviam 
sido vendidas, e até exportado o seu producto~, tomou a re
solução de fechar os seus portos á Inglaterra, e até de con
descender com as mais requisições e pretenções da França; 
declarando com tudo, ao mesmo tempo, que se as tropas Fran
cezas entrassem em Portugal, Sua Alteza Real estava firme
mente resolvido a transportar o assento do Governo para o 
Brazil, como parte a mais importante e a mais bem defendida 
de seus domínios. Então mandou Sua Alteza Real que todo o 
seu exercito se encaminhasse para a costa e portos d<!l mar, 
suppondo que como França tinha obtido tudo quanto pe
dira, nada 'mais teria que exigir, e fiando-se aliás n'aquella 
boa fé, que deve ser reputada como p~incipio fundamental 
de todo uquelle Governo que cessou uma vez de ser revo
lucionaria; e achou em sua consciencia que, tendo feito tudo 
quanto podia pàra segurar a tranquil!idade do seu Povo, e 
evitar ·uma inutil effusão de sangue, elle enchêra todos o~ 
devefes de um Príncipe virtuoso, adorado dos seus vassal-

, los, e que só ao Ente Supremo era responsavel das suas 
acções. 

O Governo Francez teve então um comportamento para 
eom Sua Alteza Real, e para com os seus domínios, de que 
não haveria exemplo na Historia, se a invasão da Suissa p~la 
França no tempo do Directorio Executivo lhe não fôra In

teiramente analoga. O General Junot, sem declaração al
guma previa, sem o consentimento do Príncipe Regente de 
Portugal, entrou no Reino com a vanguarda do seu exe~

.. cito, protestando aó povo · do Paiz que marchav_a po:_ mmo 
· d' elle para soccorrer Sua Alteza Real contra a mvasao dos 
-lnglezes, e que entrava em Portugal como General de uma 
·Potencia amiga e alliada. Em sua jornada recebeu ell~ pr.o
vas convincentes da boa fé do Governo Portuguez, p01s que 
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testemunhou o perfeito socego que reinava a respeito da 
França, e que as tropas Porturruezas estavam perto da costa. 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, surpren
dido por um modo tão extraordipario, podia mui bem ter 
ajuntado ao redor ele si o corpo de tropas que lhe estava 
em pequena distancia, feito entrar no porto de Lisboa a es
quadra Ingleza, e destruir inteiramente o pequci:w e mise
.ravel corpo com que o General Junot avançava, não sem 
uma temerid:Ide que fora ridícula, se aquelle General, que, 
pelo seu comportamento em Veneza e em Lisb~><l mui bem 
se tem dado a conhecer, não tivesse descansado nos senti
mentos de um Pri·ncipe virtuoso, que nunca teria exposto o 
seu Povo ás maiores calamidades por um primeiro e ainda 
que seguro successo, que serviria só de punir a audacia de 
um homem, que, como muitos outros, abusou do poder que 
se lhe confiára, ou obrou em conscquencia de ordens que 
se nuo podem justificar. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente adoptou então a 
unica medida que convinha ú sua situação, conforme o prin
cipio que constantemente seguíra de poupar o sangue do 
seu Povo, e com o fim de embaraçar que se executasse o 
criminoso plano do Governo Francez, o qual nada menos 
era do que a podernr-se da Sua Real Pessoa e d~ toda a 
Real Família, em ordem a dividir, á sua vontade e alvedrio, 
()S despojos ela Corôa de Portugal. e dos domin'ios- Portu
guezes. A Providencia auxiliou os esforços de um Príncipe 
justo, e n magnanima resoluçuo que Sua Alteza Real tomou 
de se retirar com a sua Augusta Família para o Drazil, fez 
malograr de uma vez os intentos do Governo Francez, e 
~xpoz em maior claridade á face da Europa o criminoso e 
perfido desígnio de um Governo, q.ue tem a mira no domi
tlio universal de toda a Europa e do mundo inteiro, se as 
grandes Potencias europeus,, despertando do profundo le
thargo em que jazem, nuo fizerem causa eommum para vi
gorosamente se opporem a tão immoclerada e excessiva am
bição. 

Depois que Sua Alteza Real chegou a salvamento aos seus 
domínios do Brazil, soube com horror não só da usurpação 
de PortuaaJ, e dos roubos e pilhagens ali praticados, mas 
tambem do vergonhoso procedimento do Imperador dos 
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1808 Francez~s, que, como Dictado~ da Europa, se atreve a re-
:U~io putar crtme em Sua Alteza Real o haver transferido o as

sento do seu Governo para o Braz il, e em seus fieis vassal
los, q~e o seguiram, o terem acompanhado um Príncipe re
verenciado de todo o seu Povo ainda mais por suas virtu
des, que pelos direitos de sua Aul!usta e Real Família, que 
tem por herança, e por effeito dos quaes sobre elle reina. 

Sua Alteza Real lem testemunhado com horror a du
reza com que se intentou proscrever em um papel publico 
os direitos de ua Augusta e Real Fami lia á Corôa de Por
tugal, de que elle nunca desistirá; e se julga auctorisado a 
p~rg?nlar ao Imperador dos Francezes, de que Codigo do 
Dtre1to das Gentes tirou elle similhanles princípios e rece
beu tal poder; solicitando sobre este assumplo a mais e
ria consideração de todas as Potencias da Europa, que cer
tamente não podem -rer com indifferença o que aqui fica 
exposto, nem a introducçuo de um novo Governo em Por
tugal sem seu consentimento, nem tão pouco a derrama de 
uma exorbitante contribuição pedida a um Paiz, que não 
oppoz a menor resistencia á entrada de tropa Franceza , e 
que por este mesmo motivo se não podia considerar em 

·guerra com a FraBça. A posteridade a mais remo la, as im 
como a Europa imparcial, verá com grande marroa e tas 
transacções, precursoras da barbaria e cln miseria, hem como 
as que e seguiram á queda do Imperio Romano, e que se 
não podem evitar, a não ,haver os maiores desYelos parares
tabelecer o equi líbrio da J~ UI·opa por um esforço unanime, 
e com total esquecimento de todas as idéas e sentimentos 
de rivalidade, que tem sido até aqui a verdadeira causa da 

.elevação d'aquella monstruosa Potencia, que tudo ameaça de 
devorar. 

Depois cl' esta exacta e fiel ex. posi ção, feita por Sua Al
teza Real o Príncipe Regente ele Portugal á Europa e aos 
seus ra sallos, de tudo quanlo tem occorrido entre os Go
vernos Portuguez e Francez ; e havendo o Imperador ~os 
Francezes não só invadido Portuaal e imposto áquelle Remo 

' o . 1 
uma terribilíssima e quasi incrível contribuição, de~atx.o c 0 

pretexto de amisade; ma retirado tambern, ha mmto tem
po, a sua Embaixada da Côrte de Sua Alteza Real, e até 
feito apprehender em seus portos navios mercantes Portu-
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guezes, sem previa declaração de guerra, e contra um Ar
tigo expresso do Tratado de Neutralidade, do que elle ti
rou as maiores vantagens; c finalmente tendo-lhe declarado 
guerra, seo·undo a conta dada pelo seu Ministro pos Nego
cios Estrangeiros, Sua Alteza Real, depois d"e entregar a sua 

. causa nas mãos ao Omnipotente, que tão justo direito tem 
de invocar em caso tão justo, julga que é devido ao decoro 
e á dignidade de sua Coroa fazer a seguinte declaração : 

«Sua Alteza Real rompe toda a comm unicaçâo com a 
França ; revoca todos os l\Iembros da sua Embaixada, se 
alguns ainda ali houver; e auctorisa os seus vassallos para 
fazer guerra por mar e por terra aos vassallos do Impera
dor elos Francezes. 

cc Sua Alteza Real declara nullos e de nenhum vigor to
dos os Tri::tados, que o Imperador dos Francezes o compel
liu a concluir, e particularmente os de Badajoz-e ele Ma
drid de 1801, e o de Neutralidade de 1804; pois elle os 
tem violado e jamais os respeitou. 

cc Sua Alteza Real não deporá as suas armas, senão de 
accordo com Sua 1\lngestade Britaonica, seu antigo e fiel al
liado; e nunca convirá em uma cessão de Portugal, que 
constitue a parte a mais antiga da herança e dos direitos 
da sua Augusta c Real Famí lia. 

ccQuando o Imperador dos Francezes hom'er satisfeito 
em todos os pontos ás justas preten\.ões de Sua Alteza Real 
o Príncipe Regente de Portugal, e tiYer deixado o tom dicta
'tor io e imperioso com que domina sobre a Europa oppri
mida; e quando tiver outrosim restituído á Corôa de Por
tugal tudo quanto tem invadido no rneio da paz, e sem a 
menor provocação, Sua Alteza Real apróYeitará então o pri
meiro momento fàvoravel que se offerecer para renovar a 
união que sempre subsistiu entre os do is Paizes, e que deve 
existir entre nações que nunca se dividiriam se não foram 
aquelles princípios ele desordenada ambição, que, segundo 
a experiencia dos seculos, Ulcm sido sempre destructivos do 
bem e tranquillidade de todas as naç:ões que os adoptaram. >> 

Rio ele Janeiro, 1.0 de Maio de 1808. 

1808 
?ti aio 

1 



1809 
Fevereiro 
' 28 

TRATADO DE ALLIANÇA E COiUliiERCI O ENT.JlE O PRINCIPE: 

BRETANHA, ASSIGNADO NO RIO J)E JANEl 

(DO ORIGINAL QUE SE GUARDA ~O ARCiliVO DA E!> 

Em Nome da Santissima e lnd·iv·isivcl Trindade. 

. Sua Alteza Real o Príncipe 1\egente ele Portugal, e Su& 
M:agestade El-Rei dos Reinos Unidos da Grau-Bretanha e 
Irlanda, achando-se igualmente animados do desejo não só
mente de consolidar e estreitar. a antiga alliança, que tão 
felizmente subsiste ~ tem subsistido por tantos seculos eri
tre ambas as Corôas, mas tambem de estender os seus be
neficos effeitos aos Seus x:espectivos vassallos, julgaram que · 
os meios mais efficazcs para conseguirem estes objectos se
riam os de adoptar um SJStema liberal de commercio, fun
dado sobre a grande base de reciprocidade e de mutua con
veniencia, a qual, pondo de parte certas prphibições e di
reitos prohibitivos, podesse procurar as mais solidas van
tagens, de uma e outra parte, ás producções nacionaes e de 
industria, e dar ao mesmo tempo a devida protecção á renda 
publica e aos interesses do justo e legitimo commercio. Para 
~ste fim Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Ilortugal. 
e Sua .1\iagestade El-Rei , dos Reinos Unidos da Gran-BI:e
tanha e Irlanda, nomearam por _Seus ·respectivos Comm.Is
sarios e Plenipotenciarios; isto é, Sua Alteza Renl o Prm
cipe R~gente de Portugal., ao muito 'Illustre e muito Excel
lente Senhor Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, Conde de. 
Linhares, Senhor de Payalvo, Commendador da Or.dem de 
Christo, Gram-Cruz das Ordens de S. Bento de AVIZ, e ~a 
renovada da Torre e Espada, Conselheiro d'Estado, e 1\'11-

(1) Não foi ratificado p~r parte da Grnn-Bretanb~, ruas só mente pela de 



REGENTE O SENHOR DOU JOÃO, E JOitGE lll REI DA GRAN

RO EiU 28 DE FEVEREIRO DE 1809. (1) 

CRET.\RI .~ D'ESTADO DOS ~EGOCIOS ESTilA~GEIROS. ) 

In the Narne o f the Jlost Holy and Undh:ided Trinity. 

l-Jis Royal .Highness the Prinee Regent of Portugal, 
and His Majesty the King o f the United 1\ingdoms o f Great 
Britain and Ireland, be~ng equally animated wilh tbe desire · 
not only of consolidating and strengthening the ancicnt al
liance which so happily subsists, anel has durirlg so many 
ages subsistecl between Them, but also of extending the be
neficiai eJfects ~hereof to Their respective subjects, h ave · 
thought that the most efficacious means for obtaining these 
objects, would be to adopt a liberal system of commerce, 
founded upon the great hasis o f reciprocity anel mutual con
venience, which, J)y discontinuing certain prohibitions anel 
prohihitory duties, might procure the most solid advantages 
on both sides to the national productions anel industry, anel 
give due protection at the same' time to the public reve
nue, anel to the interests of fair anel legal trade. For this 
end His Royal Highness the Prince Regent of Portugal, 
and His Majesty the 1\.ing of the United l{ingeloms of Great 
Britain aml Ireland, have named for Their respective Com
missioners anel Plenipotentiaries, to wit, His Royal High
ness the Prince Regent, the most Illustrious anel most Ex-· 
cellent Lord, Don :Jlodrigo de Sousa Coutinho, Count of Li
nhares, Lord of Payalvo, Commander of the Order of Christ, 
Granel Cross of the Order of Saint Bento, and of the re
vived Order of the Tower and Sword, One of His Royal ' 

Portugal em 4 de Março do mesmo anno, ficando por conseguinte sem eiTeitl>. 
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nistro e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros e da 
Guerra; e Sua Magestade Britannica, ao mui to Illustre e 
muito Excellente Senhor Percy Clinton Sydney, Lorel Vis
conde e Barão ele Strangforel, Conselheiro de Sua dita Ma
gestade, de Seu Conselho Privado, Cavalleiro da Ordem 
Militar ,do Banho, e Gram-Cruz eleito da renovada Ordem 
Portugueza da Torre e Espada, e Enviado Extraordinario 
e Ministro Plenipotenciatio junto da Côrte de Portugal; os 
ql)aes, tendo devidamente trocado os seus, respectivos pie-· 
nos poderes, convieram nos seguintes Artigos: 

ARL I. I 

Haverá uma sincera e perpetua alliança entre Sua Al
teza Real o Príncipe Regente ele Portugal e Sua Magestade 
Britannica, e entre os Seus herdeiros e successores, e ha
verá uma constante e universalyaz e amisade entre ambos, 
Seus. herdeiro.s e successores, Rein0s, Domínios, Províncias, 
Paizes, subditos e vassallos, de qualquer qualidade e· condi
ção que sejam, sem excepção de pessoa ou de logflr. E as 
estipulações d'este presente Artigo serão,, com o favor do 
'F0do Poderoso Deus, p.ermanentes e perpetuas. 

ART. II. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e Sua 
Magestade Britannica concordam em renovar e confirmar, 
e por este renovam e confirmam, a obrigação contenda no 
sexto Artigo da Convenção assignacla pelos Seus respectivos 
Plenipotenciarios, em Londres no dia vinte e dois de Ou
tubro de mil oitocentos e sete, o qual Artigo aqui se junta 
palavra por palavra, e se deve considerar como formando 
parte do presente Tratado, e que diz assirn. = No caso de 
se transferir o assento da Monarchia Portugueza para . o 
Brazil, Sua Magestade Bri~annica prornette em S~u pr_opno 
nome, e no de Seus herdeiros e successores, de ]amais re
conhecer corno Rei de Portugal qualquer Príncipe ou pess~a 
q.ue não seja o herdeiro e . l~gitimo representante da Real 
Casa de Bragança; e Sua Magestade tambem se empeRha 
a renovar e manter com a Regencia (que Sua ~lteza Real 
possa estabelecer em Portugal antes da Sua partida para o 
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Highness's Council of State, and His Principal Secretary of 
State for the Departments o f Foreign Affairs and ·war; and 
llis Britannic Majesty, the most Illustrious and most Excel
lent Lord Percy Clinton · SydneJ, Lord Viscount and Baron 
<O f Stnmgford, One o f His Majesty' s Most Honourable Privy 
Council, Knight of tbe Military Order of the Bath, Grand 
Cross Elect o f the revived Portuguese Order o f tbe Tower and 
Sword, a.nd His Majesty's ]~nvoy Extraordinary and. Minister 
Plenipotentiary at the Court o f Portugal; who, afler having · 
duly exchanged their respective full powers, haye agreed upon 
1 h e followi'ng Articles: 

ART. I. 

There shall be a sincer~ and perpetuai alliance between 
His Royal Highness the Prince Regent o f Portugal and His 
Britannic l\Iajesty, and belween Their heirs and successors, 
~nd there shall be a constant and universal peace and friend
ship between Themselves, Their heirs and successors, 1\ing
dorns, Dominions, Provinces, Countries, Subjects and vas
salls, of whatsoever qualit)' or condition they be, without 
exception of person or place. And the stipulations of this 
present Article sball, under the favour of Alrnighty God, 
be permanent and perpetuai. 

ART. H. 

I-Iis Royal Highness the Prince Regent of Portuga·J and 
His Britannic Majesty 11gree to renew 11nd confirm the pro- · 
,·isions contained in the sixth Article of the Convention si
gned by Their respective Plenipotentiaries in London, on 
tl1e twenty second day of October one thousand eight hun
dred anel seven; which Article is hereunto suhjoined, word . 
for worcl, and is to be considered as forming part o f the pre
sent Treaty, th us, and to wit. cc In case o f the seat o f the Por
« tuguese Monarchy being transferred to Brazil, His Britan-
c< nic Majesty promises in His own name, and in that o f His 
cc beirs and successors, never to ackno·wledge as King of 
« Portucral, any Prince, or person, other than the heir and 
« legiti~ate representa tive o f the Royal H ouse o f Bragança, 
« and His Majesty also engages to renew and maintain witb 
cc the Jlegency ('vhich His Roy11l Highness may establish in 
((Portugal, previously to His departure for Brazil) the re-

To;u. IV, 19 
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Brazil) as relações de amizade, que ha tanto unem as Corôas· 
de Porturral e da Gran-Brctanha.= E as duas Altos Partes 
Contratantes renovam tamhem c confirmam os Artigos ad
dicionacs assign!ldos om Londres no dia dezcseis de Março 
de mil oitocentos e oito; e portanto estes Artigos são con
siderados c declarados formar parte do presente Traludo. 

AJlT. III • 

. \ccordou-se e estipulou-se pelas Altas Partes Contra
tantes, que o presente Tratado será illimitado no ponto da 
sua duração; que as obrigações e condições expressas ou 
contendas n'elle, serão perpetuas e immulaveis, e C[ue nu() 
serão mudadas ou alteradas de qualquer modo, no caso que 

ua Alteza Real o Principe Regente de Portugal, Seus her
deiros c successores venham ainda a reslabelecer o assento 
da Monarchia Portugueza, dentro dos domínios europeus 
da Sua Coroa. 

Al\T. IV. 

Mas as duas Allas Parles Contratantes se reservaram a 
cllas mesmas o direito de juntamente examinarem c reve
rem os diffcrentes Artigos d'e te Tratado, no fim do termo 
de cada quinze nonos, contados no primeiro período da data 
da troca elas ratificações do mesmo _Tratado, e ele então pro
porem, discutirem e fazerem taes emendas ou addições, como 
os 'erdadciros interesses dos Seus respectivos vassallos pos
sam parecer requerê-lo. 

ART. V. 

Haverá uma livre, inteira e reciproca liberdade de com
mercio c de navegação entre os respectivos vassallos das duas 
Altas }Jartcs Contratantes, c em todos c cada um dos ter
rilorios c dominios ele ambas. Poderão negociar, viajar, de
morar-se ou estabelecer-se elles mesmos em lodos c cada 
um dos portos, cidades, villns, paizes, províncias ou logares, 
quaesqucr que sejam, pertencentes a cada uma das Altas 
Partes Contratantes, c"·ccptuodos nquelles d que forem geral 
e positivamente excluídos todos os estrangeiros, quaesqu:r 
que sejam; os nomes dos quaes logares poderão ser depotR 
especificados em Artigo separado d' este Tratado. Com tudo 
ticará geralmente entendido, que qualquer Jogar pertencente 
a uma das Altas Parte Contratanl s, que possa ser depoi. 
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« lations of frienclship, wich have so long unitecl the Crowns 
c<of Great Britain and Portugal.n Anel the two High Con
tracting Parties do also renew anel confirm the aclditional 
Articles signe(l in Lonclon on the sixteenth day of JVIarch 
one thousancl eight hundrecl anel eigbt, anel those Articles 
are hereby adjudgecl anel declarecl lo form part of the pre
senJ Trea ty. 

AUT. III. 

It is ugreeà anel stipulated by the High Cont~acting Par
Lies, that the present Treaty shall be unlimited in point of 
duration; that the obligations anel conditions expressed or 
implied in it shall be perpetuai a'nd immutable, anel that 
they shallnot be changed or affected in any manner, in case 
His Royal Highness the Princc Regent of Portugal, His 
beirs or successors should again establish the seat of the 
Portuguese ~Ionarchy within the curopean dominions of 
that Crown. 

ART. lV. 

But the two Higb. Contracting Parties do reserve to 
Themse'lves the right of joiutly examining anel revising the 
several Articles of this Treaty at the expiration of every fif
teen years, counting in the first instance from the date of 
the · exehange of the ratifications thereof, anel of then pro
posing, cliscussing anel making such amendments or addi
t.ions as the real interests of Their respective subjects may 
seem to require. ' 

, ART. V. 

Therc ~'hall be a free, entire anel reciproca! .Jiberty of 
eommerce anel navigatiou between and amongst the respe
ctive subjeets of the two High Contracting Parties in all 
anel severa! the territories and dominions of either. They 
may tracle, travei, sojourn or establish themselves in ali 
and severa! the ports, cities, towns, countries, provinces, ' 
or places whatsoever belonging to each anel either of the 

, two High Contracting Parties, except anel save in those 
from which ali foreigners whatsoever are generally anel po
sitively exclueleel, the names of which places may be here
after specified in a separa te Article o f this Treaty. Provieled, 
however, that it be thoroughly understood, that any place 

·belonging t0 either of tbe two Higb Contracting Parties, 
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franqueado ao commercio dos vassartos de qu~lquer outra 
Nação, será por esse mesmo facto considerado como aberto 
e franqueado igualmente aos vassallos da outra Alta Parte 
Contratante, no mesmo modo como se tivesse sido expres
samente estipulado pelo presente Tratado. 

E Sua Alt~za ~eal o P~incipe Regente de Portugal e Sua 
Magestade Bntanmca se hgam assim, e se obrigam ambos 
a não concederem qualquer favor, privilegio ou immunidade 
em materias de commercio e navegação aos vassallos de 
qualquer outro Estado, que não sejam ao mesmo tempo 
respectivamente concedidos aos vassallos das Altas Partes 
Contratantes, gratuitamente, se a concessão a favor d' aquelle 
outro Estado for gratuita, ou dando quam proxime a mesma 
compensação ou equivalente, no caso que a concessão tiver 
sido condicional. 

ART. VI. 
Os vassallos dos dois Soberanos não pagarão respecti

vamente nos portos, enseadas, bahias, cidades, villas ou Jo
gares pertencentes a cada um dos dois Soberanos, quaesquer 
maiores direitos, tributos ou impostos (debaixo de quaesquer 
nomes que possam ser designados ou incluídos) do que aquel
les qu<:: pagam ou pagarão os vassallos da Nação mais favo
recida. E os vassallos de cada uma das Altas Partes Contra
tantes gosarão dentro dos domínios da outra os mesmos di
reitos, privilegios, liberdades, favores, immunidades ou isen
ções em materias de commercio e navegação, que são con
cedidos, ou poderão depois sê-lo, aos vassallos da Nação 
mais favorecida. 

ART. VII. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente e Sua Magesta?e 
:Britannica estipulam e concordam que haverá uma perf~1ta 
reciprocidade no artigo d.e direitos e impos,tos que ,bapm 
de pagar os navios e embarcações das Altas Partes_ Contra
tantes dentro dos differentes portos, enseadas, bah1as e ~n
coradouros pertencentes a cada um dos dois Soberanos; ISto 
é, que os navios e embarcações dos vassallos de Sua A~teza ' 
Real o PrinciJlfl Reo-ente de Portuo-al não pagarão ma10res 

b o . -
·direitos ou impostos (debaixo de qualquer denomma_ça.o que 
possam ser designados ou incluídos) dentro· dos domm10s de 
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which may bercafter be opened to the commerce of tbe 
~ubjects of any other Country, shall be thereby considered 
as opened also to the subjects of the otber High Contracting 
Party, in the sam~ manner as if it had been expressly sti
pulated by the present Treaty. 

And His Royal Highness tbe Prince Regent o f Portugal 
and His llritannic Majesty do hereby bind and engage 
Themselves not to grant any favour, privilege or· immunity 
in matters of commerce and navigation to the subjects of 
any other State, which shall not he also at the same time 
respectively extended to the subjects ofthe High Contracting 
Parties, gratu itously, i f the concession in favour o f that other 
State should have been gratuitous, anel on giving quam p1·o
xime the same compensation or equivalént, in case the con
cession should have been conditional. 

AllT.VI. 

The subjccts of the two Sovereigns respectively shall 
not pay in the ports, harbours, roads, cities, towns., or pla
ces whatsoever, belonging to either of Them, any greater 
duties, taxes or imposts ( u,nder whatsoever names they may 
he designated or includcd) than those that are paid or shali 
he paid by the subjects of thc most favoured Nation. And 
the suhjects of each of the High Contracting Parties shall 
enjoy withiu lhe dominions ofthe other, the same rights, pri
vileges, liberties, favours, immunities or exemptions in mat
ters of commerce and nuvigation,, that are granted or may 

· hereafter he grunted to the subjects of the most favoured 
Nation. 

AllT. VII. 

His Royal Highness lhe Prince Regent and His Britannic 
'Majesty do slipulate and agree, that there shall he a per
fect recipro.city on the subject of thé duties anel imposts to 
be paid by the ships and vcssels of the High Contracting 
Parties, within the severa! porls, harbours, roads and an
choring places belonging to e,~ch o f Th~m; to wi.t, that 
the sbips anel vessels ·o f the sub,1ects o f Hts Royal Htghness 
the Prince Regent of Portugal shall not pay any higher du
ties or imposts ( under whalsoever na me tbey be designated 
o r implied) within the dominions o f His Britannic Mnjesty, 
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Sua Magestacle Britann!ca, do que os nf)vios e emharca.ções 
pertencentes aos vassallos de Sua Magestade Britannica fo
rem obrigados a pagar nos domínios de Sua Alteza Real o 
Príncipe Regente de Portugal, e vice-versa. E esta Convenção 
e estipulação se estenderá particular e expressamente a0 pa
gamento dos direitos conhecidos pelo nome de direito? do 
porto, de tonelada e ancoragem, que em nenhum caso, e 
debaixo de qualquer pretexto, serão maiores para os navios 
e embarcaçôes Portuguezas nos domínios de Sua Magestade 
Britannic.a, do que para os navios e embarcaçõe~ llritannicas 
nos domínios de Sua Alteza Real o Prínci pe Recrente de 
Portugal, e vice-versa. 

0 

ART. VIII. 

As duas Altas Partes Contratantes tamhem convieram 
que o mesmo valor de gr:utificações e dmwbacks se estabe
lecerá nos Seus respectivos portos, sobre a exportação dos 
generos e mercadorias, quer estes generos e mercadorias 
sejam exportados em navios e embarcações Portuguezas, 
qu,er em navios e embarcações Britannicas, isto é, que os 
navios e embarcações Portuguezas gosarão do mesmo favor 
a este respeito dentro dos domínios ele Sua Magestade Bri
tannica, que se conceder aos navios e embarcações Britan
nicas dentro dos domínios de Sua Alteza Real o Príncipe Re
gente de Portugal, e vice-versa. As duas Altas Partes Con
tratantes convieram e accordaram que os generos e mercado
rias, vindo respectivamente dos portos de qualquer d'Ellas, 
pagarão os mesmos _9.ireitos, seja importados em navios e 
embarcações Portuguezas ou Britannicas, ou de outro modo, ' 
que um augmento de direitos possn ser exigido e imposto 
sobre os generos e mercadorias que entrarem nps portos 
dos domínios de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. de 
Portugal vindo dos domínios de Sua Magestade Brit.aom~a, 
em navios Britannicos, equivaleçte, e em exacta pr?porçao 
com qualquer augmento de direitos, que possa ser 1mposto 
sobre generos e mercadorias que entrarem nos portos de ~ua 
Magestade Britannica vindo dos de Sua Altez~ Real o Pnn
cipe Regente de Portugal importados em nav1os P~rtugue
zes. E para o fim de que este ponto fique estab~lec Jdo com 
a devida exacção, e que nada se deiie indeter~mado a este 
respeito, accordou-se que cada Governo respectiVamente pu-
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than the ships and vessels belonging to the suhjects of His 
Britannic Majesty sball be bound to pay within the domi
nions of His 'Royal Highness the Prince Regent o f Portugal, 
and vice-versa. And this agreement and stipulatio~ shall par
ticularly aud expressly extend to the payment of the duties 
known by the name of the port charges, tonnage and an
·chorage duties, wbich sball not in any case, nor under any 
pretext, be greater for Portuguese ships and vessels withín 
the dominions of His Britannic 1\'Iajesty, thau for British 
ships anel vessels within the dominions ofHis Royal Highness 
the Prince Regent of Portugal, aod vice-versa. 

ART. VIII. 

The two High Contractiog Parties do also agree, that 
the same rates of bounties and drawbacks sball be establi
shed in Their respective ports, upon the exportation of goods 
and merchandizes, wbether these goods or merchandizes be 
exported in Portuguese or British ships and vessels, that is, 
that Portuguese ships and vessels shall enjoy the same fa
vour in this respect, within the dominions of His Britanoic 
Majesty, that may be shewn to British ships and vessels 
within the dominioos of His Royal Highness the Prince 
Regent of Portugal, aod vice-versa. The two High Contra
ding Parties do also convenant anel agree that goods and 
merchandizes, coming respectivdy from the ports of either 
of Them, shall pay tbe same duties, whether imported in 
Portuguese or in British sbips or vessels, or otherwise, that 
an increase of duties may be imposed and exacted upon 
goods and merchandizes coming into the ports of the do
minions of His Royal Highness the Prince Regent of Por
tugal from those of His Britannic 1\Iajesty in British sbips, 
equivalent, and ,in exact proportion to any iocrease of du
ties that rnay be imposed upon goods and merchandizes 
coming into tbe ports o f His Britannic Majesty from those 
of His Royal Highness the Prince Regent of Portugal, im
ported in Portuguese ships. And in order that' this matter 
may be settled with due exactness, and tbat nothing may 
be left undetermined conceroing it, it is agreed that Tables 
sh.all be draw~ up by each Government respectively speci
fymg the difference of duties to be paid on goods and mer-
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hlicará Tabuas ou Quadros que especifiquem a differença dos 
direitos que hão de ser pagos pelos generos e mercadorias 
assim importadas em navios e embarcações Pol'tuguezas ou 
Britannicas, e que as ditas Tahuas (que se farão applicavei s. 
a todós os 'portos, dentro dos respectivos domínios de cada 
uma das Partes Contratantes) serão declaradas e julgadas 
como formando parte d'este presente Tratado. 

ART. JX. 

O mutuo com·mercio e navegação dos vassallos de Por
tugal e da Grau-Bretanha, respectivamente nos }Jortos e ma
res da Asia, serão expressamente permittidos, ao mesmo 
grau que até aqui o tem sido pelas duas Corôas. E o com
mercio e navegação, assim permittidos,· serão depois regu
lados por agora e para sempre sobre o pé do commcrcio 
e navegação da Nação mais favorecida, das t}ue commer
ceiam nos porlps e mares da Asia, isto é, que nenhuma 
das Altas Partes Contratantes ~oncederá qualquer favor ou 
privilegio em materias de commercio e navegação aos vas
sallos de qualquer outro Estado, que commeréeie nos portos 
e mares da Asia, que não fique tarnbem concedido quam 

. prox·ime nos mesmos termos aos Yassallos da outra Alta· 
Parte Contratante. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal se em
penha e obriga em Seu proprio nome, e dos Seus herdeiros 
e successores, de não fazer qualquer Regimento que possa 
ser prejudicial ou incomeniente ao commercio e navegaçã() 
dos vassallos de Sua :M:agestade llritannica, dentro dos por
tos, mares e domínios que lhe ficam agora abertos em vir
tude do presente Tratado. Sua Magestade Britannica se em
penha e obriga em Seu nonHl, e dos Seus herdeiros e suc
cessores, a nuo fazer qpalquer Regimento que possa ser pFe
judicial ou inconveniente ao commercio e navegação dos vas
sallos de Sua Alleza Real o Príncipe Regente de Portugal~ 
dentro dos portos e mares da Asia, na extensão até aq~t 
permittida, ou que para o futuro se permittir á ·Nação mars 
favorecida. 

AltT. X. . 
As duas Altas Partes Contratantes resolveram a respeito 

dos priYilegios de que devem gosar os vassallos de ambas 
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chandizes so imported in Portuguese or British ships and 
vessels, and the said Tables (wbich shall be made applicable. 
to ali the ports within the respecbive dominio~s of each of 
the Contracting Parties) shall he declared and .adjudged to 
form part of this present Treaty. ' 

AR~ IX. . 
The mutual commcrce and pavigation of the subjects 

o f Portugal and Great Britain, respec.tivel)' in the ports and 
seas of Asia, are expressly permitted to the same degree as 
they have hitherto been allowed by the two Crowns. And 
the commerce ab.d navigation thus permitted, shall hereafter 
and for ever bc placed on the footing of tbe commerce and 
navigation o f the most favo ured Nation trading in tbe ports 
and seas of Asia, that is, that neither of the High Contra
cting Parties shall grant any favour or privilege in matters 
o f commerce and navigation . to tbe · subjects o f any other 
State trading within the ports and seas of Asia, 'vhich shall 
not l:le also granted quam p-roxime on the same terms to 
the subjects of the otber High Contracting Party. 

. His Royal Higbness the Prince Regent o f Portugal does 
als~ engage in I-Iis own name, and in tbat of His heirs and 
successors, not to make aoy rcgulation which may he pre.:.. 
judiei a! C!lr inconveoient to tl1e commerce and' navigation o f 
the suhjects o f 1-Iis llritannic Majesty within the ports, seas 
and dominio~s opened to them by virttie of the present 
Treaty. And Bis Britannic Majesty engages in His own name, 
and 'in tbat of His heirs ánd successors, not to make any 
regulat ion which may be prejudicial or inconvenient to the 
commcrce and navigation of the subjects of His Royal High
ness the Prince Regent of Portugal, within the ports and 
seas of Asia to the extent llitherto permitted, or wich may 

· hereafter be permittcd to the most favoured Nation. 

ART. X. 

The two High Contracting Parties have resolved, with 
respect to the privileges to be enjoJed by the suhjects of 
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·as Potencias, dentro do territorio ou domínio de cada uma 
d'Ellas, que se deve observar de uma e outra parte a mais 
perfeita reciprocidade. Os vassallos de cada uma das Altas 
Partes Contratantes .que residirem dentro do terr)torio ou 
domínios ela outra, terão o livre e inquestionavel direito 
de comprar, possuir, occupar ou herdar terras, casas e pr0-
priedades de qualquer qualidade e denominação, e tambem 
de dispor das mesmas por venda, doação, troca, testamento 
ou em q:ualquer outro modo que ser possa, sem que lhes 
seja posto a isso o menor impedimento ou obstaculo. Não 
serão compellidos a paga.r quaesquer tributos ou imposições, 
debaixo de qualquer pretexto, maiores do que aquellas que 
pagam, .ou poderão pagar, os vassallos naturaes do Sobe
rano· em cujo dominio possam residir. Serão isentos de todo 
o serviço militar forçado, qualquer que seja, tanto por terra 
como por mar. Não serão perturbados ou inquietados na pa
cifica posse e occupação das suas casas e propriedade, seja 
propria, comprada ou alugada, por qualquer ~cto de poder 
arbitraria, ou por qualquer ordem ou determmação que se 
opponha ú lei do paiz, e á liberdade e protecção que lhes 
seguram as leis existentes e o presente Tratado. As suas 
casas de habitação, os seus armazens, e tudo o que d' elles 
fizer parte e lhes pertencer, seja para os fins da sua resi
dencia ou do seu commercio, serão inviolaveis e respeita
dos; serão isentos de todas as visitas domiciliarias v exato
rias, e de todo o illegal exame ou inspecção dos seus livros, 
papeis e contas de commercio. Deve porém, ficar entendido 
que nos casos de traição, commercio de contrabando e outros 
crimes, para cuja achada ba regras estabelecidas pelas leis 
do paiz, esta lei será executada, sendo mutuamente ~~~la
rado, que accusações falsas e maliciosas não serão adm1tt1das 
como pretextos ou desculpas para visitas domicilia~ias, ou 
para o exame dos livros, papeis e contas commercwes, . as 
quaes visitas ou exames nunca terão Jogar, excepto debaixo 
de sancção do competente Magistrado, ou na presença do 
Consul da Nação ao qual a parte accusada pertencer, ou na 
do seu deputado ou representante. 

ART. XI. 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal se obriga 
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eaolf of Them within the territories or dominions of the 
other, that the most perfect reciprocity sball be observed 
ou both sides .. And the subjects of. each of the High Con
tracting Parties, rcsidiog within the territories or dominions 
of the other, shall bave a free anel unquestiooable right to 
purchase, possess, occupy o r in berit land, hou.ses and pro-. 
perty of every sort and denomination, and also to dispose, 
of the same hy sale, donation, exchange or testament, or 
in any other manner whatever, without any the smallest 
impediment or hindrance thereto. They shall not be QOID

pel led to pay any taxes or imposts under any pretext what
soever, g•reater than those that are paiel or may be paid by 
the natíve subjects of the Sovereign in whose dominions 
thcy may be rcsídent. They shall he exempted from ali com
pulsory militar)' scnice whatsoever, whether by sea or land. 
They shall not be disturbeel or annoyed in the peaceble pos
session :md occupation o f lheir h ouses and property w hether 
purchased or hired, by any act wbatsoever of arbitrary po
wer, or by any orcler or orclinance in opposition to tbe law 
of the land, and to the freedom and protection secured to 
them hy that law anel hy the present Treaty. Tbeir clwelling
houses, ware-houses, anel all tbe parts anel appurtenances 
thereof, whether for the purposes of commerce or of resi
dence, shall he inviolable und respected. The~' shall be free 
and exempt Ii·om ali vexatious domiciliary visits, and from 
illegal examination or inspection of their commercial books, 
paper or accounts . It is however to be underslood, that 
in the t:ases of treasoo, contraband trade and other crimes, 
for the detection of which provision 'is made hy the law of 
the lanel, tha t law shall be enforced, it being mutually cle
clareu that false anel malicious accusations are not to be 
admitted . as pretexts or excuses for domiciliary visits, or 
for ex.amination of commercial books, papers or accounts; 
which visits or examination are never to take place, except 
uneler the sanction of the compelent Magistrate, or in the 
presence of the Consul of the Nation to w'hicb the aocused 
party may belong, or of bis deputy or represenlative . . 

ART. XI. 

His Royal Highness the Prince Regent of Portugal en-
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e declara no Seu proprio nome, e no dos Seus herdeiros e 
successores, que o commercio dos vassallos Britannicos coql 
os Seus domínios não será restricto, interrupto ou de outro 
'modo affectado pela operação de qualquer monopolio, con...: 
trato ou privilegias exclusivos de venda ou compra, qualquer 
que seja, mas que terão livre e não restricta permissão para 
comprar e vender de toda ou a toda e qualquer pessoa, e 
de qualquer fórma ou modo que possa convir-lhe, sem se
rem obrigados a darem qualquer preferencia ou liavor em 
consequencia dos ditos monopoli·os, contratos ou privilegias 
exclusivos de compra ou venda . E Sua l\'lagestade Britan
nica se empenha e obriga a observar fielmente este princi
pio, assim reconhecido e estabelecido pelas duas Altas Partes 
Contratantes. 

Mas deve fi•car distinctamente entendido, que o presente 
Artigo não será interpretado como invalidando ou affectando 
o direito exclusivo que possue á Corôa de Portugal, dentro 
dos seus proprios domínios, aos contratos estabelecidos, quaes 
o da venda do marfim, do pau do Brazil, ur.zela, dos dia
mantes, do oiro em pó, da polvora e do tabaco manufactu
rado; fieando tambem entendido, que se os mencionados 
Artigos, geral ou separadamente, vierem a ser artigos de com
mercio livre dentro dos domínios de Sua Alteza Real o Prín
cipe Regente de Portugal, os vassallos de ·sua 1\'lagestade 
Eritannica terão logo a permissão de traficarem n' elles tão 

· livremente e no mesmo pé que os da Nação mais favorecida. 

ART. XII. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e Sua 
1\'lagestade Britannica accordaram e resolveram, que cada 
uma das Altas Partes Contratantes terá o direito de nomear 
e determinar Consules Geraes, Consu,les e Vice-Consules em 
todos aquelles portos dos domínios da outra Alt.a Part~ Con
tratante, onde são ou forem necessarios para o ~dwnta
mento do commercio, e para os interesses commercwes dos 
vassallos negociantes de cada uma das duas Corôas. Mas .é 
expressamente estipulado, que os Consules, de qualq.uer classe 
que possam ser, não serão reconhecidos ou receb1~os, nem 
permittidos de obrar como taes, sem serem devidamente 
qualificados pelo seu proprio Soberano, e approvados pelo 
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gages in I-Iis own name, and in that of His heirs and suc
cessors, that the comQJerce of British subjects within His 
dominions' sball not be restrained, interrupted. or otberwise 
affectecl by tbe opera ti ou <.>f any monopoly, contract, o r ex
clusive privileges of sale or purchase whatsoever, hut that 
lhey shall have li·ee anel unrestricted permission to huJ and 
sell from and to whomsoever, anel in \vhatever form or rnan
ner tbey may please, without heing obliged to give an)' pre
ference or favour in consequence of the said monopolies, 
contracts, or exclusive privileges of sale or purcbase. Anel 
His Britannic ~Iajesty does on 1-Iis part engage to observe 
faithfully this principie, thus recognizeel and laiel do\Yn by 
the two High. Contracting Parlies. 

But it is to be elistinctly understood, that the present 
Article is not to he interpreted as invalidating or affecting 
the excluse right possessed bJ the Crowu of Portugal wi
thin its own dominions, to the farm for the sale of ivory, 
brazil-wooel, urzela, diamouels, golel elust, gun-powder, anel 
tobacco in the form of snuff. Provided, however, that should 
the abovementioned Articles, gcnerally o r separately, ever 
hecome articles of free commerce within the domihions of 
His Royal Highness the Prince Regent, tbe subjects of Bis 
Britannic Majesty shall be permitted to traffic in tbem as 
freely and on the same footing \lS those of the most favou-' 
red Nation. 

ART. XU. 

His Royal Highness the Princc Regent of Portugal and 
His Britannic Majesty l~ave agreed. and resolved that each 
of tlw High Contracting Parties shall have ~he rig~t to no
minate and appoint Consuls General, Consuls and Vice
Consuls in ali lhose ports of thc dominions of the other 
Contracting Party, wherein they are . or may be necessary 
for the advancement of commerce, anel for the commercial 
interests of the traeling subjects of either Crown. But it is 
expressly stipulated that Consuls, of what~oever class th~y 
mar. be, shall not JJe acknowledged .or recetved~ nor permtl
ted to act as such, unless duly quahfieel by thetr own Sove
reigu, anel · approved o f by the other Sovereign in whose do-
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outro Soberano em cujo domínio devem ser empregados. 
Os Consules de todas as classes, dentro dos domínios de cada 
uma das Altas Partes Contratantes, serão postos respectiva
mente no pé de perfeita reciprocidade e igualdade. E sendo 
determinados sómente para o lim de facilitar e assistir nos 
negocias elo commercio e navegação, hão de sómente ficar 
na posse dos privilegias, que pertencem ao seu Jogar, e que 
são reconhecidos e admittidos por todos os Governos como 
necessarios para o devido cumprimento do seu officio e em
prego. Devem em todos os casos ficar sujeitos ás leis do 
paiz em que possam residir, e devem go_sar da plena e in
teira protecção d' estas leis. 

AllT. XIII. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal; dese
joso de proteger e facilitar o commercio dos vassallos da 
Gran-Bretanha dentro dos Seus dominios, assim como as 
relaÇões e communicações com os Seus proprios vassallos, 
houve por bem conceder-lhes o privilegio de nomear e de 
ter Magistrados especiaes, para obrar por elles como Juizes 
Conservadores, n'aquelles portos e cidades dos Seus domí
nios, nos quaes houver Magistrados ou Tribunaes de Jus
tiça, ou podérem ser para o futuro estabelecidos. Estes Jui
zes julgarão e decidirão todas as causas que forem .levadas 
perante elles pelos vassallos Britannicos, do mesmo .modo , 
que antes o faziam; e a sua auctoridade ~ sentenças serão 
igualmente respeitadas, serão escolhidos pela pluralidade dos 
vassallos Britannicos que residirem ou traficarem no porto 
ou logar onde for estabelecida a jurisdição do Juiz CoD;serva
dor, e a escolha assim feita 'será transmittida ao Embaixa
dor ou Ministro de Sua Magestade Britannica: residente na 
Côrte de Portugal, para ser por el'le levada á presença de 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, para o_ fim 
de obter o consentimento e confirmação de Sua AHeza Real; 
e no 'caso de não a obter, as partes interessadas proceder~o 
a nova eleição, até que u Real approvação possa consegUir
se. A remoção do Juiz Conservador, no caso de falta de de
ver ou delicto, tambem deverá effectuar-se por um recurso 
a Sua Alteza Real o Príncipe Regente d~ Port~gal, por 
meio do Embaixador ou Ministro BritanmcG residente na 
Côrte de Sua Alteza Real. 
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minions they are to he employed. Consuls of ali classes wi
thin the dominions of each of thc High Contracting Parties 
are respectively to be placed upon a footing o f perfect reei
precity and equality. And beiog appointed solely for the 
purpose of facilitatir1g and assisting in affairs of commerce 
and navigatioo, they are only to possess the privileges which 
belong to Lheir station, and which are reoognized and admit-

- ted by ali Gevernments as. necessary for the due fullfilment 
of tlieir office and employment. They are in all iostances to 
be amenable to the laws of the country in which they may 
reside, and they are ,a}so to eojoy the fui! and entire pro
tection oi' those laws. 

AUT. Xlll. 

His Royal I-Iighness the Prince Regent o f Portugal, de
siring to protect and facilita te the cornmerce @[ the subjects 
of Great Britain within His dominions, as well as their re
lations of intercourse ·with His own suiljects, is pleased to 
gránt to them the privilege of nominating and having spe
eial l\fagislrates to act for them as Juclges Conservator, in 
those ports and cities of His clominions in which Triln1-nals 
and Col.}rls of Justice are or may hereafter be established. 
These J udges shall try and d.ecicle ali causes brought before 
them by British subjects, in the same manner as formerly, 
and their authority and determi nations shall JJe respected. 
fhey sl~all be chosen by the plurality of British subjects. re
siding in or trading at the port or place where the jurisdi
ction o f the J udge Conservator is to be established, and the 

' choice so made shall be transmitted to His Britannic :Ma
jesty~s Ambassador, or l\'Iinister, resident at the Court of 
P.ortugal, to be by him laid before His Royal Highness tbe 
Prince Regent of Portugal, in order to obtain His Royal 
Bigbness's oonsent aRd confirmation; in case of not obtain
-ing which, the parties ínterested are to proceed to a new 
election, until the Royal approbation of the Prince Regent 
he obtained. The remova! or the Judge Conservator, in ca
ses o f neglect o f duty o r delinquency, is ais o to be effected: 
by an applical(;ion to Bis Royal Highness the Prince Regent 
of Portugal through the channel. o f the British · Ambassador, 
or Minister, resident at His Royal Highrress's Court. 
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Em compensação d' esta concessão a favor dos vassallos 
Britannicos, 'Sua Magestade Britann.ic'a se obriga a fazer que 
se dê a mais stricla e escrupulosa observancia e obediencia 
ás leis que seguram e protegem as pessoas e propriedades 
Portuguezas, que residem dentro dos seus domínios, e das 
quaes elles em commum com os outros estrangeiros gosam 
o beneficio, pela conhecida equidade da jurisprudencia Bri
tannica, e da singular excellencia da Constituição Britannica. 

AUT. XIV. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e Sua 
Magestade Britannica concordaram particularmente em con
ceder os mesmos favores, honras, immunidades, privilegias 
e isenções de direi tos e tributos aos Seus respectivos Em
baixadores, "Ministros, ou Agentes accreditados nas suas res
pectivas Côrtes. E tod.o o favor que um dos dois Soberanos 
conceder n' este particular na Sua propria Côrte, o outro So
berano se obriga a conceder similhantementc na Sua Côrtc. 

ART. XV. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal se 
obriga e declara no Seu proprio nome, e dos Seus herdei
ros e· successores, que os vassallos de Sua Magestade Bri
tannica, que residirem dentro dos seus territorios e domí
nios, não serão perturbados, inquietados, perseguidos ou 
affiictos por causa da sua religião, mas que .terão perfeita 
libetdade de consciencia uos Seus domínios, e licença para 
assistirem e celebrarem o Serviço Divino á honra do Todo 
Poderoso Deus, seja dentro das suas casas particulares, ou 
nas ~uas particulares igrejas e capellas, que Sua Alteza R~al 
agora e para sempre graciosamente lhes concede a pe7~1s
são de edificar e manter dentro de todos os Seus dommws. 
Bem entendido comtudo que as ditas igrejas e capellas se
rão edificadas- de maneira· que externamente se assemelhem 
a casas particulares, e tamhem que o uso dos sinos não l~es 
seja permittido para o fim de annunciar as horas do SerVIço 
Divino. E demois, estipulou-se que os vassallos d~ Gran-· 
Bretanha, , nem quaesquer outros estrangei";os de d1ffe~e~te 
communhão d'aquella da religião estab~lec1do nos dom1m.os 
de Portugal, serão perseguidos ou inqmetados por causa da 
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, In return for this concession in favour of British suh
jects, His Britannic Majesty engages to cause the most strict 
and scrupulous ohservance and ohedience to he paid to those 
laws, hy which the persons and property o f Portuguese sub
jects residing within His dominions are secured and pro
tected, and of which they, in common with all other forei
gners, enjoy the henefit, through the acknowledged equity 
of British jurisprudence, anel the singular excellence of thé 
British Constitution. 

ART. XlY. 

His Roynl Highness the Prince Regent o f Portugal and 
His Britanuic 1\fajesty agree severally to grant the same fa
vours, bonours, immunities, privileges, exemptions from du
ties and imposts to Their respective Amhassadors, Ministers, 
or accredited Agents at the Courts of each of Them. And 
whatever favour either of the two Sovereigns shall grant in 
tbis particular at Bis own Court, tbe otber Sovereign en
gages to grant the same at Bis Court. 

ART. XV. 

His Royal Highness the Prince Regent o f Portugal de
clares and engages in Bis. own name, and in that of Bis 
heirs and successors, that the subjects o f Bis Britannic Ma
jesty, residing witbin His territories anel dominions, shall not 
he disturbed, troubled, persecuted or annoyed on account 
of tbeir religion, hut that tbey shall have perfect liberty of 
conscience therein, anel Ieave to atteud ;md celebrate Divine 
Service to the honour of Almighty God either within their 
own private bouses, or in their own particular chapels and 
churches, which 'Bis Royal Highness does now arid for ever 
graciously grant to them the permission of huilding and 
maintaining within ali His dominions. Provided, however, 
that the said churches and chapels shall be built in such a 
manner as externally to resemble private dwellinghouses, 
and also, that the use of bells be not permitted tberein, for 
the purpose ofpublickly announcing the time of Divine Ser
vice. And it is further stipulated, that neither the subjects 
of Great Britain, nor any ether foreigners o f a different com
munion fr.om the religion established in the dominions of 
Portugal, shall he persecuted or disquieted for conscience-

voL. IV . 20 
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sua consciencia, seja nas suas pessoas, seja nas suas proprie
dade, em todo o tempo que se conduzirem com ordem, de
cencia e moralidade, e de um modo conforme aos usos do, 
paiz e do seu estabelecimento religioso ~ poli ti co. Mas · se 
for provado que elles pregam ou declamam publieamente 
contra a Religião Catholica, ou que trabalham po~ fazer pro
selytas ou conversões, as pessoas que fizerem esta offensa 
poderão, com a manifestação do seu rlelicto, serem mandadas 
sair do paiz onde tenham commettido tal offensa. E aquelles 
que em publico se mostrarem com falta de respeito ou im
propriamehte quanto ás formalidades e ceremonias da Re
legião Catholica dominante, serão citados pérante a polícia 
civil, e poderão ser castigados ou com multa ou com deten
ção em suas proprias casas. E se a offensa for tão grave e 
tão enorme que perturbe a tranquillidade publica, ou ponha 
em perigo a segurança das instituições aa Igreja e do Es
tado estabelecidas pela lei, as pessoas que tal offensa. fize
rem, com a devida prova do facto, serão mandadas sair dos 
domínios de Portugal. Fica tambem concedida a liberdade 
de enterrar os_ vassallos de Sua :Magestadc Brilannica, que 
venham a morrer nos territorios de Sua Alteza Real o Prín
cipe Regente de Portugal,' em lagares convenientes·, que se 
destinarão para o mesmo fim. Nem os funeraes ou sepultu
ras dos mortos serã~ de qualquer modo ou por qualquer 
motivo perturbados,. 

'Tho mesmo modo os vassallos de Portugal gosarão den
tro de todos os domínios ele Sua :Magestade Britannica de 
uma perfeita e illimitada liberdade de consciencia em todas 
as materias de religião, conformemente ao systema de uni
versal tolerancia que ali ·se acha estabelecido. Poderão liyre
mente praticar os exercícios da sua religi~o publica ou par
ticularmente, dentro das suas casas particulares, ou em ca
pellas e logares de culto destinados para o mesmo fim, se.m 
que se lhes ponha o menor obstaculo, in~ommodo ou dif
ficuldade qualquer que seja, ou agora ou para o futuro. 

ART. XVI. 
A Inquisição ou Ttibunal do Santo Officio, não_ tendo 

" sido . até aqui estabelecido ou reconhecido no. 13razil, Sua 
Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, gmado por uma 
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sake either in their ·persons or property, so Iong as they 
conduct themselves with o reler, clecenq anel morality, 
anel in a manncr conformable to thc usages of the coun
try, anel to its constitution in Church and State. But if 
it should Le proved that' they preach or eleclaim puhlickly 
against the Catholic Religion, or that they endeavour to 
make proselytes or converts, the parties so offeneling may, 
upon manifestation o f their delinquency, be sent out o f the 
country in which the offence sl1all havc been committeel. And 
those who behave in publick with disrespect or impropriety 
tà,vards the forms anel cerimonies o f the established Catho
lic Religion, shall be umenable to the civil police, and may 
be punished by fine, or by confinement within their own 
dwellinghouses. Anel if the ommce he so Oagrant anel so 
enormous as to dislurb the publick tranquillity, or endanger 
the safety of the institutions ofChmch anel State, as cstablis
hed by law, the parties so offending may, on eluc proof of 
the fact, be sent out o f the dominions o f Portugal. Liberty 
shall also be granted to bury the subjects of His Britannic 
Majest}, who may clie in the territories of His Royal High
ness the Prince Regent o f Portugal, in convenient places to 
he appointcd for the purpose. Nor shall the funerais or se
pulchres of the dead he distnrbed in any wise, nor upon ·any 
account. 

In the same manner thc subjects of Portugal shall en
joy within ali thc dominions of His Britannic .1\'Iajesty a 
perfect and unrestraineel liberty of conscience in ali motters 
of religion, agrecably to the systcm of universal toleration 
established therein. Tbey may freely perform the exercises 
oftheir religion publickly o r privately within their own clwell
inghouses, or in the chapels anel places ofworship appointed 
for that purpose, without auy the smallest hindrance, an
noyance or difficulty whatsoever, either now or hereafter. 

ART. XVI. 

The Inquisition, orTribunal of the Hõly Office, not hav
ing been hitherto estublisbed or recognized in Brazil, His 
Ro)'al Highness the Prince Regent of Portugal, guided by 

* 
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iliuminada e liberal política, promelle e e obri o-a em Seu 
proprio nome, e dos Seu herdeiro c ucce ore , de jamai 
crear ou estabelecer e L e Tribunal no Brazil; c em conse
~uencia d'islo estipulou-se que os privilegias exclusivos e 
Isenções a favor dos vassallos Britannico , especificado no 
quin to Arti c:ro do Tratado de mil ei cento cincoenta e qua
tro, serão considerado como nullos e de nenhum eífcilo no 
Brazil. 

ART. XVII. 

Sua Alteza Real o Príncipe Rec:rente de Porluc:ral e Sua 
~lacre tade Britannica declaram aqui que a Convenção assi
gnada pelos Seu re pectivos Plenipotenciario 110 Rio de Ja
neiro no dia quatorze de Setembro de mi l oitocentos e oito (1) , 

sobre o estabelecimento dos Paquetes entre os domínios de 
Portuoal e da Gran-Bretanba, dere ser con iderada como 
fazendo parte do pre ente Tratado, e que os princípios e es
tipulações da me ma erão applicarei a todos o Paquete · 
que existem ou possam para o futuro ser estabelecidos entre 
os Seus respectiros domínio . 

ART. XYIJT. 

Concordou- c e ajustou- e que a pe oas culpadas de alta 
traição, fal idade ou outros crimes de nalureza odiosa dentro 
do domínio de qualquer das Altas Partes Contratante , não 
serão admittidos nem receberão prolecção no domínios da 
outra. Far-se-ha uma mutua Convenção para a entrec:ra dos 
desertores de ambas as Potencias, e para a restituição das 
pessoas uaturacs de cada paiz, e empregadas no scrriço mi
litar terre tre ou marilimo da outra, em a permissão do seu 
proprio leoitimo Senhor e Soberano; o qual arranjarnento, 
quando e ll\ er oncluido, c co o iderará como fazendo parte 
do presente Tratado. 

ART. XIX. 

Todos o gene1:os, mercadorias e artigo , q~ae qu~r que 
sejam, da producção, maoufactura, indu tria ou mY.ençuo d_?~ 
domínios e vas allos de Sua IVIac:restade Brilanmca, serao 

b 

(1) Kào temos a menor idéa de tal Con..-ençào, ma _im da que foi 
assignada no Rio de Janeiro a 19 de Fevereiro de 1810. 
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an enligh tcned and liberal polic)', promises and engages in 
His own name, and in that of His heirs and successors, ne
Yer to crente or establish that Office in Brazil; and it is in 
consequence sti pulaled, tbat the exclusire pririleges and exem
ptions in favour of British suhjects, speci fied in the fifth 
.Article of the Treaty of one thousand six hundrcd and fifty 
lour, are to be regarded .as null anel having no effect in 
llrazil. 

ART. XVII. 

1-Iis Ro ·ai Highness the Prince Rcgcnt of Portugal anel 
His Britannic l\Iajcsty do bereby declare, that tbe Com·en
Lion signcd by Their respectivc Plen ipotentiaries at Rio de 
Janeiro, on the fourteenth day of September onc thousand 
eight bunelred and eight, ou the subject of the establish
ment of .Packets between thc dominions of Portugal anel 
Great Britain, is to be considered as forming a part of the 
present Trcaty, and that the principies and stipulations tbe
reof are to be applied to all Packets, that are or may be
reafter bc cstablishecl between Tbcir re pective dominions. 

Al\T. XVIII. 

It is ngreed anel covenan ted, that pcrsons guilty o( high 
treason, forgcry, or other offi nces of a hcinous nature, wi
thin the clominions of either of tbe 1-Iigh Contra cting Par
Lies, shall not be barboured nor recci1·e protection in the 
dominions of tbe other. A multllll Arrangement shall here
after bc made for the giviog up of deserters oo bo th sicles, 
and for the restitution of pcrsons oatircs of either Coun
try, and employeel in tbe military service of tbe otber, whe
ther by sea or land, without the permission of their own 
liege Lord and Sovereign. W bich arrangement, if ever it 
shall be conclueled, shall be consielerecl as forming part of 
the presen t Treaty. 

AUT. XIX . 

AI! goods, merchandizes and ar liclcs whatsocrer of the 
producc, manufacture, industry or invcntion of the domi
nioos aod snbjects of His Britannic 1\fajesty, shall be admit
tcd into ali anel singular the ports anel dominions of His 
Royal Hiahness the Prince Rcgent of Portugal, as well in 
·Europe a~ in Ameri ca,. Africa and As i~, on pa)'ing generally 
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admittidos em todos e cada um dos portos e domínios de 
Sua Alteza· Real o Príncipe Regente de Portugal, tanto na 
Europa como na America, Africa e Asia, pagando geral e 
unicamente os direitos de quinze por cento,. conforme ao , 
valor que lhes será posto por uma pauta, cuja principal base 
será a factura jurada do custo dos sobreditos generos e mer
cadorias, tomando tambem em consideração (tanto quanto 
for justo e praticavel) os preços correntes dos mesmos no 
paiz onde forem importados. 

A pauta ou avaliação será determinada e fixada por um 
igual numero de negociantes Portugue'zes e Britannicos de 
conhecida inteireza e honra, com a assistencia, da parte das 
negociantes Portuguezes, do Superintendente ou Juiz da Al
fandegfl, ou dos seus respectivos deputados, e da parte dos 
negociantes Britannico·s, do Consul Geral. ou Consul de Sua 
Magestade Britannica, ou dos seus respectivos deputados. E 
a sobredita pauta ou avaliação será feita applicavel a todos 
.os portos e domínios .de Sua Alteza Real o Príncipe Regente 
de Portugal. Será concluída, e principiará a ter effeito, tanto 
que for possível, depois da troca das ratificações do pre
sente Tratado, e com toda a certeza dentro do espaço 'de 
trez mezes, contados da data da sobredita troca. 

E será examinada e alterada, se for necessario, de cer
tas em certas epochas, seja na sua totalidade ou em parte, 
todas as vezes que os vassallos de Sua l\'Iagestade Britan
nica, residentes nos domivios de Sua· Alteza Real o Prín
cipe Regente de Portugal, farão alguma requisição para este 
effeito pelo meio do Consul Geral ou Consul de Sua Ma
gestade Britannica, ou que os vassallos negociantes, que 
commerceiam de Po~tugal; farão a mesma requisição da sua 
parte. 

ART. XX. 

Mp.s no intervallo que existir entre a troca das ratifi
cações do presente Tratado e a promulgação da j? .citada 
pauta, se alguns generos e manufacturas dos domimos de 
-Sua Magestade Britannica chegarem aos portos de Sua Al
teza Real o Principe Regente de Portugal, estipulou~se~ que 
serão admittidos para o consummo, pagando os menciona
dos direitos de quinze por cento, conformemen\e ao valor 
que lhes for fixado pela pauta que existe actualmente; se 
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~nd solely duties to the amount of fifteen per cent, accord
,ing to the v alue which shall be set upon them by a tariff, · 
!l1e principal basis o f which shall be the sworn invoice cost 
of tl1e aforesaid goods, merchandizes and articles, taking 
.:~lso into consideration (as far as may he just or practica
ble) tbe current prices · thereof in the country in to whlch 
they are imported. 

This. tariff or valtwtion shall be determined and settled 
hy an eq:nal number of Portuguese and British merchants 
of lmown integrity and honour, with the assistance, on the 
part ef the Portuguese mercbants, of the Superintendant or 
Ad'ministrator General of the Customs, and on the part of 
the British mercbants, o f His Britannic 1\'Iajesty' s Consul 
General or Consul, ~r of theirrespective deputies: And tbe , 
aforesaid tariff or valuation shall be mude applicabl~ to all 
the ports and dominions of His RoJ,al Highness the Prince 

, Regent of Portugal. lt shall he concluded and hegin to ,have 
eflect as soon as possible after tbe exchange of the ratifica
üons o f the present Treaty, anel certainly within the space 
of three monlhs reckoned from the date of that exchange. 

And it shall be revisecl and alterecl i f necessary, from time 
to time, eithey in the wl10lé or in part, whenever the suh
jects ef His Britannic Majesty, resident witbin tbe domi
nions of Bis RoJal l'Iiglmess the Prince Hegent ef Portu
;gal, shall make a requisition to that effect through tbe me
dium of His Britannic Majest)''s Consul General or Consul, 
o r whenever the trading and commercial suhjects of Portu
gal shall make the same requisition on their own part. 

AllT. XX. 

But during the interval hetween the cxchange of the 
ratifications of the present Treaty aqd tbe promulgation o f 

·the ,above-mentioned tariff, sbould any goods or merchan
.dizes, the produce or .manufacture of the dominions of Bis 
. Britannie Majesty, arrive in the ports of Bis Royal Higb-
ness tbe Prince Regent o f Portugal, it is stipulatecl tliat they 

· shall he admitted for consumption on paying the above-men
tioned duties of fifteen per cen.t, according to the value set . 
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forme generos e mercadorias comprehendidas e avalia.das na 
pauta; e se elles não forem comprebeodidos ou avaliados 
n'esta pauta, então serão admittidos, pagando os mesmos 
direitos de quinze por cento ad valorem., conforme as fa
cturas dos ditos generos e mercadorias, que serão devida
mente apresentadas e juradas pelas pessoas que as importa
rem. E no caso que houvesse alguma suspeita de fraude ou 
illicita pratica, as facturas serão examinadas, e o valor real 
dos generos e mercadorias estabelecido pela decisão de um 
igual numero de negociantes PortuO'uezes e loglezes , de co
nhecida inteireza e honra; e no ca o de uma differença de 
opinião entre elles, seguida de uma ignaldacle de yotos so
bre o objecto, enlão nomearão similbanlemente outro nego
ciante de conhecida inteireza e honra, a quem o negocio se 
ha de finalmente remetter, e cuja decisão será terminante 
e sem appellação. E no caso que a factura parecer ter sid() 
justa e correcta, os generos e mercadorias n'ella especifica
dos serão admittidos, pagando_ os direitos acima menciona
dos, e as despezas (se houver algumas) do exame da l'actura 
serão embolsadas pela parle que duvidou da sua exactidão 
e correcção. Mas se a factura se achar ser fraudulenta e il
licila, então os generos e mercadorias serão compraclas pe
los officiaes da Alfandega por conta do Governo PorLuguez~ 
conformemente ao Yalor especificado na factura, com urna 
addição de dez por cento á somrna que por elles pagarem 
os officiae's da Alfandega: e as despezas (se houver algumas) 
do exame da fraudulenta factura serão pagas pela pessoa que 
apresentou a factura como licita e exacta . 

• Ul:T. XXI. 

Su·a Magestade Britannica de Sua parte e em Seu no~e. 
e no de Seus successores e herdeiros, promette e se obnga 
a que todos os generos, mercadorias e artigos, qua~squer 
que sejam, da producvão, rnunufactura, industria ou mv~n
ção dos domínios ou vassallos de Sua Alteza Real o Pnn
cipe Regente ele Portugal sejam recebidos e admittidos em 
to~os e cada um dos porto e domínios de Sua Ma~es~ade 
Br1tannica, pagando geral e; unicamente os mesmos d1reJtos, 
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ou them by the tariff now actua.Jly establisbed, sbould they 
be gooels or merchanclizes which are comprizecl anel valueel 
in that tariff, anel i f they shoulel not be comprizecl or valuecl 
in that tariff, tbey shall be admitted on paying the same 
duties of fiCteen per cent ad valorem, accoreling t0 the in
voices of the said goods and merchandizes, which shall be 
duly presenteel anel sworn to by the parties importing the 
same. · Anel in case that any suspicion of fraud or unfair pra
ctices shoulel arise, the invoices shall be examineel, anel the 
real value of thc gooels or mercbanelizes ascertained. by a 
reference to an equal number of Portuguese anel Briti sh 
mercbants of known integrity anel honour; anel in case of 
a clifference of opinion among them, followecl by an equa
lity of votes upon the subject, they shall then nominatc ano
ther merchant, likcwise of known integrity and honour, to 
whom the matter sball be ultimal.ely referreel, anel whose 
·elecision thereon shall be final anel without appeal. Anel in 
case the invoice should appear to havc been fair anel cor
rect, the gooels anel merchanelizes specified in it shall be 
aclmittecl, ou paying thc eluties above-mentioned, anel the 
ex:pences (if any) o f tbe ex:amination o f the i nvoiee sball he 
elefi·ayeel hy tbe party. who callecl it's fairness anel correct ... 
ness ioto questioo. But if the invoicc shall be found to be 
fraudulent anel unfair, J:hen the goods anel mercbanclizes 
shall be hought up by tbe officeFs of Lhe Customs on the 
account of the Portuguese Government, accordi·ng to the 
value specified i'n the mvoice, with an àddition of ten per 
cent to the sum so paicl for tbem by the officers o f the Cus
toms: aod the expences (1f any) of the examination o f the . 
frauelulent invoice shall he paid hy the party who presen
teel i t as just anel fair. 

ART. XXI. 

His Britannic Majesty does on His part anel in His own 
name, anel in that of His heirs anel successors, promise and 
engage, tbat ali gooels, mercbandizes anel articles whatsoe
' 'er, o f tbe produce, manufacture, i nclustry o r i nvention o f 
the clominions or subjects of His Royal Higbness the Prince 
Regent of Portugal, shall he receiveel anel admitteel in to all 
anel singular the ports anel dominions of Bis Britannic 
Majesty, on paJing generally anel only the same duties that 
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que serão pagos por similhantes artigos pelo Yassallo da 
Nação mais favorecida. E fica expressamente declarado, que 
se qualquer reducc:ão dos direitos tiver effeito exclusiramente 
em favor de alguns genero e mercadorias Portuguezas, im
portadas nos dominio de Sua Mageslade Britannica, far-se
ha uma equi'ralente reduc~ão em similhantes gencros e mer
cadorias Britannicas, importadas nos domínios de Sua Al
teza Real o Príncipe Regente de Portugal, e ,·ice-versa; c 
que a reducção, assim concedida, não o será (excepto com 
os mesmos termos e com a mesma compensação) em favor 
de qualquer outra Nação ou Estado, qualquer que elle seja. 
Esta declaração deve er considerada como reciproca da 
parte das Altas Partes Contratantes. 

AUT. XXII. 

Mas como ha alguns artigos da crcação e producção do 
Brazil, que não podem ser admittidos nos mercados e con
summo interior dos domínios Britannicos, taes corno o assu
car, o café e outros artigos imilhantcs ao producto da Co
lonias Britannicas; Sua l\lage tade Britannica, querendo fa
vorecer e proteger, quanto é possível, o commercio dos vas
sallos de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, 
consente e permitte que os ditos artigos, igualmente como 
quaesquer outros da creação e producção do Brazil, e de to
dos os outros domínio de Portugal, sejam recebidos e guar
dac.os em armazens em todo os porto dos Seus dominios, 
que serão pela lei destinados a serem portos francos para 
estes artigos, para o fim de re-exportação, debaixo do de
vido Regimento, i entos de maiore direitos, com os quaes 
houvessem de cr carregados se fossem destinados para o 
consummo dentro dos domínios Britannicos, c sujeitos só
mente aos direitos reduzidos, e despczas para a re-exporta
ção e guarda nos armazens. 

AUT. XXIII. 

Do. mesmo modo Sua Alteza Real o Príncipe Regente de 
Portugal consente que todos os portos dos Seus dominios, 
onde haja ou po a haver Alfandega , sejam ~ortos fran
cos para a recepção e admissão de todo os arttgo , q~a~s
quer que sejam, producto ou manufacturas dos dommws 
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.are paid upon similar articles hy the subjects of the most 
favoured Nation. And it is et:pressly declared, that if any 
reduction of duties should take place exClusively in favoNr 
.of Portuguese goods and merchandizes imported into the 
dominiolils of His Britannic Majesty, an equivalent reduction 
shall take place on similar British goods and merchandizes 
imported into the dominions of His Royal Highness tbe 
Prince Regent o f Portugal, and vice-versa; and that tbe re
duction so accorded, shall not he granted afterwards (ex
cept upon tbe same terms and for the same compensati9n) 
in favom· of an)' other State or Nation whatsoever. And this 
declaration is to he 'considered as reciproca! on the ·part of 
the two High Contracting Parties. . 

ART. XXII. 

But as there are some· articles of tbe gr6wth and pro
duce of Brazil, which cannot be admitted into the markets 
and home consumption of the British dominions, such as 
sugar, coffee, and other articles similar to the Jlroduce o f 
the British Colouies; His · Britannic 1\lajesty, willing to fa

. vour and protect, as much as possible, the commerce of the 
subjects of His Royal I-Iighness the Prince Regent of Por
tugal, con'sents and permits that the said articles, 'as well 
as ali others the growth (lnd produce of Brazi), and ali other 
parts of the Portuguese dominions, may be received and 
warehoused in ali the ports ofHis dominions,·which shall he 
iby law appointed to be free ports.for those articles, for the 

' purpase of re-exportation, under due regulatiçm, exempted 
' from _the greater duties ~vith which they would be charged, 
. were they destined for consumption within the British do
. minions, and liable only to reduced duties and ex penses on 
· re-exportation anel warehousing. 

ART. XXIH. 

In the same manner, His Uoyal Highness thê Prince 
Regent o f Portugal consents that ali the ports o f Ris domí
nio os, where there are or may be Custorn-houses, sball be 
free ports for the reception and admission of ali articles 
whatsoever, the produce or manufacture of the British do-
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Brilannicos, não destinados para o consummo do lagar em , 
que possam ser recebidos ou admittidos, mas para a re-ex
portação tanto pru:a outros portos dos domínios de Po:tu
gal, c~mo para aquelles dos outros Estados. E os aytigos 
assim recebidos e aclmittidos, sujeitos aos devidos Reg tmen
tos, serão isentos de maiores direitos com os quaes houve
ram de ser carregados se fossem destinados para o consummo 
do Jogar em que possam ser desembarcados ou depositados 
em armazens, e obrigados sómente a pagar os mesmos redu
zidos d-ireitos de re-exportaçUo, e ús mesmas despezas como 
hajam de ser pagos pelos artigos da produc"cão do Brazil, 
recebidos e postos em armazeos para a re-exportação nos 
portos dos domínios ele Sua Magestade Britannica. 

ART. XXlV . 

Não obstante o geral privilegio de admissão concedido 
no Artigo 20.0 do presente ·Tratado por Sua Alteza Heal o 
Príncipe Regente ele Portugul a favor de todos os geoer~s 
e mercadorias, que são producção e manufactura elos domJ
nios Britannicos, Sua Alteza Real reserva a Si mesmo a fa
culdade e poder de im por pczados e até probibitivos direi
tos sobre todos os artigos conhecidos pelo nome· de generos 
Britannicos das Judias Oricntaes, e llroclncções das Inclias 
Occidentaes, como o assucar e café, os qnaes não poclerão 
ser admittidos para o consummo nos domínios Portuguezes, 
eu. rasão do mesmo principio de policia colonial, que pre
vine a livre admissão nos domínios Britannicos dos corres
pondentes artigos da producção do Brazi l. Deve comtudo .fi
car di stinctamente entendido que todos os artigos, que são 
producção e manufacturas dos domínios Britannicos nas In
dias Orientaes e Occidentaes, podem ser recebidos e depo
sitados em armazens, para a re-exportação, nos portos de 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, nos mes
mos termos e pagando os mesmos reduzidos dire~tos e des
pezas, que estão mencionadas no precedente Artigo do pre
sente Tratado. 

ART. XXV. 

Sua Alteza Real o Prmcipe Regente de Por~uga l , para 
o fim de facilitar e animar o legitimo commewo, não só
mente dos vassallos da Gran-Bretanha, mas tambem dos de 
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min ions not destined for th,e consumption of the place at 
which they may he reccived or admittecl, but for that of 
re-exportation, either for other ports of the dominions of 
Portugal, or for those of other Stales. And the articles tbus 
received and admitted, subject to due regulation, shall he 
exempted from the greater duties with which they would 
he charg-ed, i f destined for the consumplion of tbe ·place at 
wlíich they may he laocled or warehoused, and liahle only 
to tbe same reduced duties on re-exportation, and to the 
same expenses that may be paid by articlé's of' Brazilian 
produce, received and warehoused for re-expmtation in the 
ports of His Britannic Majesty's dominions. 

AllT. XXIY. 

Notwithstanding tbe general privilege of admission thus 
gnmtecl in tbe 20LIJ Article of the pre.sent Treaty by His 
Royal Higlmess the Prince Regent of Portugal, in favour 
of ali goods and merchandizes, tbc produce ao~ manufa
cture of the British dominions, His Royal Highness reser
ves to Himself the right of imposing heavy and eyen pro
hibitory cluties on ali articles lmowu by the name of Bri
tish East Indian goods, and 'Vest Indian produce, such as 
sugar and coffee, which cannot he admitted for consumption 
in the Portuguese dominions, by reason of the same pr:in
ciple of colo nial policy, which prevents the free admission 
into tbe British cl0minions o f oorresponding ar.ticles of Bra
zilian producc. It is bowever to be distinctly uuderstood, 
that ali articles, the produce or manufacture of the British 
dominions in tbe East or , .rest Indies, may be received and 
warehoused for re-e.tportation in the ports of His Royal Hi
ghness tbe Pri nce Regent of Portugal, ou tbe same terms, 
and on paying the reduced duties and expenses tbat are 
mentioned in the prececling Article of the present Treaty. 

AU'f. XXV. 

His Royal Highness the Prince Regent of Portugal, in 
order to facilitate and encourage the legitimate commerce, 
not only of the subjects of Portugal, but also of those of 
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Portugal co.m outros Estados adjacentes nos Seus proprios 
domínios, e tambem com as vistas ele augmentar e segurar 
aquella parte da Sua propria re'ncla, que se deriva da collecção 
dos direitos de transito. sobre o commercio, houve por bem 
declarar que o porto de Santa Catharina seria porto franco, 
conformemente aos termos mencionados no Artigo 23." do 
presente Tratado. 

ART. XXVI. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, dese
joso de estabelecer o systema de commercio annunciado pel() 
presente Tratado sobre a mais extensa base, houve por bem 
aproveitar a opportunidade, que elle lhe offerece, para pu
blicar a determinação, que antes havia abraç.aclo no Seu Real 
entendimento, de declarar Goa porto franco, e de permittir 
ali a livre tolerancia de todas as seitas religiosas, tanto na 
Cidade, como nas s.uas dcpendencias. 

AllT. XXVJJ. 

Todo o commercio com as possessões Portuguezas si
tuadas sobre a Costa Oriental do Continente de Africa (em 
artigos não i~cluidos nos contratos exclusivos, possuídos pela 
Corôa de Portugal) que possa ter antes sido concedido aos 
vassallos da Gran-Brctanha, lhes 6 confirmado e segurado 
agora e para sempre, no mesmo modo que o commercio, 
que tem até aqui sido permittido aos vassallos Portuguczes 
nos portos c mares da Asia, lhes é confirmado c segurado 
em virtude do nono Artigo do presente Tratado. 

AllT. XXVIII. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, es
tando plenamente convencido da injustiça e má política do 
commercio dos escravos, c dos grandes detrimentos e in
convenientes que nascem de introduzir c continuamente re
novar uma estranha e facticia população, para o fim de ob
ter trabalho e i ndustria dentro das Suas possessões do sul 
da America, tem resolvido de cooperar com Sua Magestade 
Britannica na causa da humanidade e da justiça, adoptando· 
os mais efficazes meios de conseguir uma gradual abolição 
do commercio dos escravos em toda a extensão dos seus do
mínios, e guiado por este principio Sua Alteza Real o Prin-



REGENCIA. DO PIUNCIPE REG ENTE O SENHOR D. JOÃO. 319 

Great Britain with othcr States, ac\jncent to His own domi
nions, and with a view also to augment and sccure that part 
of His own revenue, which is elcrivcd from thc collection of 
transit quties upon commercc, is plcascd to declare tbe port 
of S.t Catharinc to be a free port, accoreling to the terms 
mentioned in the 23ct. Articlc of thc present Treaty. 

ART. XXVI. 

His Royal I-Iighness the Princc Regent o f Portugal being 
dcsirous to placc the system of commerce, announceel by the 
prcsent Treaty, upon thc most extensive basis, is pleased to 
lake thc opportunity afl'orclecl by it, of publishing the de
lermination pre-conce'Íveel in His Royal Highness's mind of 
reudering Goa a frce port, anel of permitting the frec tole
ration of ali religious sects in that City anel in its depen
dencies. 

ART. XXVII. 

Ali trade with the Portugucse possessions situated upon 
Lhe Eastern Coast o f thc Continent of Africa (in articles not 
incluelccl in thc exclusivc contracts possesseel hy the Crown 
of Portugal) which may have hecn formerly allowed to the 
subjects of Grcat Britain, is confirmed anel sccured to them 
now anel l'or ever, in the same manner as the.. tradc which 
has hitherto been permitteel to Portuguesc subjccts in thc 
ports and seus of Asia, is confirmeel anel secureel to them 
by virtue of thc nineth Articlc of the present Treaty. 

ART. XXYIU. 

His Royal Highncss thc Princc Regent o f Portugal being 
fully convinceel of the injusticc nnd impolicy of the slave 
trade, ando f thc great disadvantages and inconvenience which 
arise from bcing ohligeel to inlroduce anel continually re
new a foreign and factitious population l'or the purpose of 
labour and industry within His South American dominions, 
has Tesolveel to coopcrate with His Britannic Majcsty in the 
cause of humanity and justicc, by aelopting thc most enlca
cious means for hringing about a gradual abolition of the 
slave tradc throughout the whole extent of His elominions. · 
And guieled by this principie, His Royal Highness thc Prince 
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cipe Regente se oln·io-a a que aos Seus vassallos lhes não 
serú permittido continuar o commercio dos escravos em 
qualquer parte da Costa d' Africa que não pertença actual
mente aos dom i·nios de Sua Alteza Real, nos quaes esle trafico 
ha já sido desconlinuado e abandonado pelas Potencias e E -
taclos da Europa que antes ali negociaram; reservando com
tudo aos Seus proprios vassallos o direito de comprar e ne
gociar em escravos dentro dos dom ínios de Africa da Corôa 
de Portugal. Comtudo deve ficar distinctamenle entendido 
que as estipulações do presente Artigo não devem ser con
sideradas como invalidando ou de outro modo affectando os 
direitos da Coroa de Portugal aos territorios de Cabinda e 
Molem]Jo, direitos CJUe antes questionou o Governo de Fran
ça; nem como limitando ou restringindo o commercio de 
Ajudá e outros portos na Africa, situados na costa commum
mente chamada na língua Portugueza Costa da Mina, e que 
pertencem, ou em que tem pretenções a Corôa de Portugal. 
Sua Alteza Real o Príncipe Uegente tem resolvido de não 
resignar nem deixar perder as Suas legitimas prelenções aos 
mesmos, nem o direito dos Seus vassallos a negociar com 
estes Jogares. 

ART. XXIX. 

Sua Mageslade Brilannica promelte empregar os Seus 
bons officios e interposição para com a Porta Ottomana logo 
que for possível, e as Regencias de Argel, Trípoli e Tunis; 
e em geral para com todos os Estados da Costa de Barbaria, 
a fim de que Sua Alteza Ueal o Príncipe Uegente de Por
tugal venha a concluir uma paz justa e duradoura com aquel
las Potencias; e de que o commercio e navegação dos vas
sallos de Sua Alteza Ueal não sejam por mais tempo inter
rompidos, nem corram risco pelos actos hostis feilos por 
aquelles Príncipes e Polencias ou por seus vassallos. 

ART. XXX. 

Sua Alteza Ueal o Príncipe Regente de Portugal, con
servando grata lembrança do serviço e soccorro que a Sua 
Corôa e Família têem recebido da Marinha Real de Ingla
terra;. e estando na persuasão de que pelos esforços pode
rosos d'aquella Marinha, em apoio dos direitos e indepen
dencia da Europa, é que até aqui se tem opposto a barreira 
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Regent engages that His sulJjects shall not bc pcrmitted to 
carry on thc slavc tradc, on any part of t.hc Coast of Africa 
not actually belongiog to His Royal Highness's domiuions, 
in which that trade has heeu discoutinued and ahandoued 
by the Powers and Statcs of Europc, whid1 formerly tra
dcd thcrc, rescrving hówcYer to His own subjects the right 
of purchasing and trading in slaves within the African do
minions of thc Crown of Portugal. It is howevcr to be dis
tinctly undcrstood, that the stipulations of the present Ar
ticle are not to bc considercd as invalidating or othenvise 
a{fecting thc rights of the Crown of Portugal to the terri
tories of Cabinda and Molembo, which rights have formerly 
1leen questioncd by the Government of France, nor as li
miting or restraining the commerce of Ajudá, and other 
ports in Africa sltuated upon the coast commonly called in 
tlle Portuguese language, the Costa da Mina, belonging to 
or claimed by the Crown of Portugal. His Royal Higbness 
thc Prince Rcgcot being resolvcd not to rcsign nor forego 
His just and lcgitimate· pretcntions thercto, nor the rights 
of His subjecls to tradc with those places. 

ART. XXIX. 

His Dritannic lVIajesty engages to cmploy- His good offi
ces and interposition with the Ottoman Porte as soon as it 
may be possiblc, and with thc Regencies of Algiers, Trípoli 
and Tunis, and gcnerally "\Yith ali Statcs upon the Coast of 
J~arbnry, to Lhe cnd that His Royal Highness tbe Prince 
Regent of Portugal may bc cnabled to concludc a just and 
lasting peace with those Powers, and that tl,1e commerce and 
navigatíon of His Royal Highncss's snbjccts be not any Ion
ger interruptcd, or endangered by acts of hostility on the 
part either of those Princes and Powers, or of their sub-

, jects. 
AllT. XXX. 

His Royal Highncss the Princc Regent of Portugal pre
serving a grateful rcmembr~ncc o f the se~vice and assistance 
wbich His Crown and Fanuly have received from tbe Royal 
Navy of England; being convinced. that it has been hr the 
powerful exertions of that Navl m support of the rtghts 
and independencc of Europe, that the most effectual barrier 
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mais efficaz á ambição e injustiça ele outros Estados; e de
sejando dar uma prova de confiança e amizade perfeita ao 
Seu ;yerdadeiro e antigo Alliado., o Rej dos Reinos Unidos 
da Grau-Bretanha e Irlanda, é serviclo conceder a Sua Ma
gestade Britannica o privilegio de fazer comprar e cortar 
madeira para ·a consbrucção de uavios de guerra nas florestas,. 
bosques e matas do Brazil, e permissão de fazer construir 
n-avios de guerra dentro dos portos e bah.ias d' aquelle Im
péóo, dando-se porém previamente e de cada vez parte d'isso~ 
e recorrendo (por formalidade) á Lôrte .de Portugal; e se .de
dara e promette expressamente que estes· privilegias U'dO senão 
concedidos a outra Nação ou Estado qualquer. 

ART. XXXI. 
Estipula-se e ajusta-se pelo p'rt;!sente Tratado que se uma 

esq_uadra ou muitos navios de guerra houverem de ser man
d;ados em qualquer tempo por uma ou outra das Altas Par
tes Contratantes para soccorro e ajuda de mna d'ellas, a que 
receber o soccorro e 'UJjuda deverá supprir á sua propria custa 
e cargo a dita esquadra ou navios de guerra (emquanto fo
rem effectivamente empregados em seu beneficio, protecção 
ou serv~i~o) com carne fresca, vegetaes e lenha, ,na mesma 
proporção em que a parte que presta o soccorro e ajuda cos-
1Juma fornecer seus proprios navios de guerra; e se declara 
q:ue este ajuste é obrigatorio reciprocamente a cada uma das 
Altas Partes Contmtantes. 

ART. XXXII. 

As Ahas Partes Contratantes estipulam que os antigos 
lfr.atados, existentes entre Portugal e a Gran-Bretanl1a, se 
não devem considerar invalidados pelo presente Tratado, ~~s 
que se confirmam e renovam todas as immunidades, pr!Vl
legios, favores e isenç,ões de que os vassallos· das duas ~orôas 
gosam respectivamente em virtude. dos mencionados Trata
d.os, quer digam respeito á reciproca importação e e~por
taçã.o de generos, taes como vinhos, pannos de lã e lmho 
e <mtras mercanóas até ·aqui admittidas mutuamente, quer 
aos direiios e privilegias respectivos do_s vassallos de cada 
uma das Alt'l!s Partes Contratantes restdentes dentro dos 
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lhas bitherto been opposecl to the amhition and injt~stice of 
other States, a11d ·lilesiring to give a proof 0f confidence and 
perfect frienelship to His true and ancient Ally, the King of 
the United Kingdoms of Great Britain anel Ireland, is plea
~ed to grant t<!l H!is Britannic :Majesty the privilege of caus
mg timber for the purpose ef lmildi~1g ships of war to be 
purchased, anel cut .down in the woods, forests and chases 

' o f Brazil, toget11er with permissi<m to cai1se s'lüps of war to 
' be 1ruilt within the ports and harbours o f that Empire, a 
p11evious applicatio:n anel If01lice being made in each instance 
{f<!lr form's sake) to the Court of Portugal. And it is e:x:
pressly lileclareel and premised tl1a•t these privileges shall n<!lt 

· he gralfltedl to any other Nabion .or State ·whatsoever~ 

ART. XXXl. I 

It is sti.pu1lahed aHd agreed by the present Trea•ty, ·t'hat 
.~f at any time a'sqt1adnm or numher o f ships o f war shouM 
he sent by either of the High ContractiHg Parilies for the 

. S'l!rccour anel assistance ef the @1Jher, the party receiving the 
succ<!lur anel assis~ance shall at its owu proper charge anel 
expense furnish the saicl squadron 0r ships ofwar (se leng 
as they may be actually employeel .fer its benefit, protection 
· ?r servi:ce) witlt the articles o f fresh heef, vegetahles, fuei, 
lll the same rproportion in which those articles are lil.Sually 
supplie<!l te is ewn ships of war :by tbe party so granting 
the succour and assistance. Anel this agreement is dedared 
to be reciprocally binding on each of the High Contracting 
Parties. 

ART. XXXII • 

. It i·s sti.J!Iulated by the High Contraeting Parties, 't'hat the 
ancient Treaties ·existi.ng between Portugal anel Great Britain 

· s'hallMt be 4eémed to be imaliclateel by the 'present- Treaty, 
hurt 1Jlaart ali the immunities, privileges, favGurs and exemp~ 
tions, which the subjects of the two Crowns <ilo respeeti
vely enjoy in virtue of the aforesaid Treaties, shall be con
~rmecl and renewed, whether they relate Ío the reciproca} 
nnportati<m and exportati<oJn 0f g'liH>ds, such as wines, wool7 

len ancllinen c~<!lths, and 'Other articles heretofGre a·dmitted 
on both sides, or to the respective ·rights \}Od privileges (j)f 
the subjects o f each o f the High CGnt:racting Parties resid-

• 
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domínios da outra, excepto nos casos em que no presente 
Tratado s~ estipula uma clausula contraria. 

ART. XXXIII. 

Porém e'm ordem a dar dev ido effeito áquelle systema 
de perfeita reciprocidade, qu.e as duas Altas Partes Contra
tantes desejam estabelecer por base ele suas mutuas relações, 
.Sua Magcstade Britannica consente em abrir mão do direito 
de crear Feitorias de negociantes llritannicos nos domínios 
de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal; com 
tanto porém que esta condescendencia com os desejos de Sua 
Alteza Real o Príncipe Regente não prive os vassallos de 
Sua Magestade Britannica, residentes nos domínios de Por
tugal, do pleno goso, como indivíduos que professam o com
mercio, de todos os direitos c privilegias que possuíram ou 
flOderiam possuir corno membros de corporações comrner
ciaes encorporados : assim corno tambem que o cornmercio 
e trafico feito por ' 'assallos Britannicos não seja restr ingido, 
impedido ou Jlrejudicado de qualquer maneira por compa
nhia alguma, seja qual for, que possua privilegias exclusivos 
e isenções nos domínios de Portugal. E Sua Alteza Real o 
]>rincipe Regente de Portugal igualmente afiança que não 
consentirá nem permittirá que outra alguma Nação ou Es
tado possua 'Feitor ias ou corporações encorpara das de com
merciantes dentro de seus domínios, emquanto não esLirerem 
n' elles estabeleódas l~'eitorias Britannicas. 

ART. XXXIV. 

A liberdade reciproca de commercio e navegação, de
clarada e annunciada pelo presente Tratado, deve conside
rar-se abranger todos os generos e mercadorias quaesquer, 
excepto as que expressamente se designam no presente Tra
tado, e as q~,~e se enumeram no Artigo seguin te debaixo da 
denominação de contrabando de guerra. 

ART. XXXV·. 

Debaixo da denominação de contrabando de guena ou 
generos prohibidos, se comprehenderão armas, peças de ar
Lilheria, arcabuzes, morteiros, petardos, bombas, granadas, 
salchichas, carcassas, cauetas de peças1 animos de mos-
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ing within the dominions of the other, except in the cases 
Jor which a contrary provision is stipnlatecl by t:he present 
Treaty. 

ART. XXXUI. 

Bnt in ordcr to give clue e(fect to that sysLem of perfect 
l'cciprocity, wbich the two High Contracting Parties are 
willing to establish as the basis of their mutual relations, 
His Britannic Majesty consents to waYe the right of creat
ing Factorics of British mcrchants within tbe dominions 
ofHis Royal Highness ~hc Prince ltegcnt ofPortugal, pro
videcl, however, that thls conccssion in favour of the wishes 
o f His RO)'al Highness the Prince Rcgent shall not deprive 
the su1ljects of His Britannic Majesty residiog within the 
dominions of Portugal, of. tbe full enjoymcut, as individuais 
engaged in commerce, of ali the rights and privileges which 
they did or might possess, as memhcrs o f incorporated com
mercial boclics: nnd also that the commerce and trade, car
ried on by British subjects, shall not be restricted, annoyed 
or otherwise aflecleel by any commercial company whatever, 
possessing exclusive privilcgcs anel favours within the clo
minions of Portugal. Anel His Ropl Highness the Prínce 
Regent of Portugal does also engagc, that He will not con
sent nor permit that any other Nation or StaLe shall possess 
Factories or incorporatecl boclies of mcrcbauts within His 
dominions, so long as British Faclories shall not be esln
blished thercin. 

ART. XXXIy. 

The reciproca! liberty of commerce anel navigation, de
clared anel announced by the prescn t Trcaty, shall be con
sidereel to extenel to all goods and merchandizes \Vhatso
ever, except those which are cxpressly specified in the pre
sent Treaty, and those which are enumcrateel in the follow
ing Article, under the denomination of conttaband of war. 

ART. XXXV. 

Uneler the name of coutraband or prohihited articles, 
shall be comprehendecl arms, canoon, harquebusses, mor
tars, pctards, bombs, grenades, saucisses, carcasses, carria
ges for cannon, musket-rests, bandoliers, gunpowder, match, 
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quet-es, bandoleiras, polvora, mechas, salitre, balas, piques, 
espadas, capacetes, elmos, couraças, alabardas, azagayas, col
dres, boldriés, cavallos e arreios, e geralmente todos os de
mais generos que possam ter sido especificados como con
trabando em qualquer Tratado precedente, concluído por 
Portugal ou pela Grau-Bretanha com outras Potencias. Mas 
generos que não tenham sido fabricados em fórma de in
stllumentos de guerra, ou que .não possam vir a sê-lo, não 
devem ser reputados contrabando; muito menos aquelles 

· que já estão fabricados para outros fins, os quaes todos não 
devem ser· reputados contrabando, e poderão ser levado 
livremente pelos vassallos de ambos os Soberanos, mesmo 
a logares pertencentes a um inimigo, ú excepção sómente 
d'aquelles Jogares que estão sitiados, bloqueados ou accom
JMttidos por mar ou por terra. -

AltT. XXXVI. 
No caso que quaesquer embarcações OtL navios de guerra 

ou mercantes fizerem naufragio nas costas dos domínios de 
uma ou outra das Altas Partes Contratantes, todas as por
ções das mencionadas embarcações ou navios, ou da armação 
e pertences dos mesmos, assim como dos generos e fazendas 
que se salvarem, ou o computo d' ellas proveniente, serão 
fielmente restituídos, logo que seus donos ou procuradores, 
legalmente auctorisados, os reclamarem, pagando só mente as 
despezas feitas com a guarda dos mesmos generos, conforme 
o direito da salvagem que toca ao acbador que reciproca
mente se ajustou, ex.ceptuando ao mesmo tempo os direitos 
e costumes de cada Nação, de cuja abolição ou modificação 
se tratará comtudo j uma vez que forem contrarios ás esti-· 
pulações do presente Artigo; e ns Altas Partes Cootrata~tes 
mterporão mutua!llente a sua auctoridade para que seJam 
punidos severamente aquelles vassallos Seus, que tiverem a 
inhumanidade de se aproveitar de similbantes infelicidades. 

ART. XXXVII. 
Convem-se mais, que, para maior seg~r~nça e liberdade 

do commercio e navegação, tanto o Pnoc1pe Regente de 
Portugal como Sua Magestade Britannica não só recusa..: 
rão receber quaesquer piratas ou ladrões do mar em qual-
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saltpetre, ball, pikes; swords, head-pieces, helmets, cuirasses, 
blbt:mls, jaNelins1 holsters, belts, borses and harness, and• 
generallyr ali other articles that may have been speQified as 
co.ntraband in any former Treaties concluded by Portugal 
or by Gr.eat Brita~n with other Powers. But goods wh:icli 
have not been wrought into the forro ofwarlike instrumerrts; , 
Or' wbicb cannot hecome sucb, ,shall no& he reputed con
traband, much less such as have bgen aJready wrought amr 
made up .for other pmposes, ali which shall be deemed not 
cuntraband and' may ])e freely carried by the sul>jeots of 
b:~i>th Severeigns e:ven to placgs belonging. to an enemy, ex
cepting only such places as are besieged, blockaded, or in
Yested by sea or land. 

ART. XXXVI. 

In case any ships or vessels of war, or merchantmen, 
should be shipwrecked on the coasts o f either of the High 
Contracting Parties, ali such parts of the said ships or ,ves
sels, or o f furniture or appmtenances thereof, as also of the 
good-s and merchandizes as shall be saved, or the prodÚce 
th~reof, shall he faithfully restored up.on the same being 
cla1med by the proprietors or tbeir factors duly au:thorizedl 
paying only the expenses· incu'rred in the preservation the
reof, aocording to the rate of salvage settled on both sides, 
saving at the same time the rights and customs of each Na
tion, tbe abolition or modification of which shall however. 
he treated upon in the cases where they shall be contrary 
to. tb(} stipulations of the present Artiole, and tbe Higb Con;
tFacting Parties will mutually interpose their autbority, that
such of their subjects, as shall be so inhumane as to take 
ad~antage of any such misfortune, may be severely punished .. 

ART. XXXVII. 

, And, for the greateF security and liberty of oommeree 
and navigation, it is further agreed, that both His Royal 
Righness the Prince Regent of Portugal and His Britannic 
Majesty sh'all not onlr refuse to reeeive any pirates or sea-
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quer dos Seus portos, surgidouros, cidades e villas, e per
mittir que quaesquer vassallos, , cidaclãos ou habitantes Seus 
os recebam ou protejam em seus portos, os agasalhem em 
suas casas, ou lhes assistam de alguma maneira; mas alem 
d'isso, -mandarão que esses piratas e roubadores do mar, e 
as pessoas que os receberem, acoutarcm ou ajudarem, sejam 
punidos para terror e exemplo dos outros. E todos os ·na
vios d' elles com os gencros e mercadorias que tiverem to
mado e trazido ·a qualquer porto de uma c outra elas Altas 
Partes Contratantes, serão apresados nas mãos mais remo
tas em que pararem, e serão restituídos aos donos ou seus 
procuradores devidamente auctorisados ou delegados por el
les po;r escripto, clevenclo ]Jrimeiramente provar-se com cla
reza a identidade da propriedade, mesmo no caso que si
milhantes generos tenham passado a outras mãos por meio 
de venda, uma vez que se souber com certeza que os com
pradores sabiam ou podiam ter sabido que os ditos gene
ros foram tomados piraticamentc. 

AUT. XXXVIII. 

,Para a segurança futura ' do commercio e amizade entre 
os vassallos de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Por
tugal e de Sua Magestade J3ritannica,, e para que esta boa 
correspondencia haja de ser isentada de toda a interrupção 
e disturbio, conclue-se e ajusta-se que, se em algum tempo 
se suscitar alguma falta de intelligencia, qnebrantamento de 
amizade ou rompimento entre as Corôas das duas Altas Par~ 
tes Contratantes (o que a Deus não prôva) cujo rompimento 
se julgará existiT só depois ele se mandar aos respectivos 
Embaixadores ou Ministros, que ' 'oltem, ou se vão embora, 
os vassallos das duas Partes residentes nos domínios da ou
tra terão o priYilegio de permanecer e continuar n' elles o 
seu commercio sem molestação alguma, em quanto se con
duzirem quietamente, e não commelterem offensas contra as 
leis e ordenações; e no caso que o seu proceder os torne 
suspeitos e os Governos respectivos forem obrigados a man
da-los saír, conceder-se-lhes-ha o termo de um anno para 
esse fim, em ordem a que possam sair com seus bens e 
propriedades, quer confiadas a indivíduos, q~er ao Estado. 
Ao mesmo tempo deve entender-se que este mdulto se nãG 
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rovers wbatsoever into aoy of Their havens, ports, cities or 
town ·, or permit any of Tbeir subjects, citizens or inbabi-

. tants, on citber part, to receive or protect them in their 
ports, to harbour them iu their houscs or to assist in any 
manner wbatsoe er, but furtber tl1at they shall cause ali 
such pirate and sea-rovers, and ali persons who shall re
ceive, conccal or assist them, to be brought to condigo 
punishment, for a terror and exampl to otbers. And ali 
their hips with the goods or mercbandize taken by them, 
and brought into Lhe ports bclonging to either ofthe Higb 
Conlracting Parties, shall be seized, as far as tbey can be 
discovered, and shall be re tored to tbe owner , or their 
lilCtors duly authorized or deputed by them in writin", 
proper evidence beino- fir t given to prove the property, 
even in case such effccts should bave passed in to olher hands 
by ale, if it be ascertained that thc buyers knew or might 
have 1 nown that they had bcen piratically taken. 

A llT. XXXVIII. 

For Lhe future sccurity of commerce and fricndship 
betwecn tbe subjets of Ui Royal llighnes the Prince 
Regcnt of Port-ugal and of His Britannic 1\lajesty, and to 
the end tbat thi good corre pondence may be preserved 
from ali intcrruption and dislurbance, it is concluded and 
agrced, thal if at any time Lhcrc hould arise any mis
understunding, brcack of friendsbip, or rupture between 
the Crowns of thc High Conlractin" Parties, (which God 
forbid) which rupturc sball not be deemcd to exist until 
the reculling or sencling home of the respective Ambassa
dors nnd Ministers, lhe suhjecls of cach of lhe two Parties, 
residing in thc dominions of Lhe olber, shall have the pri
vilege of remainin" · and. continuing their tradc therein, 
without any manner of d1sturbance, so long a they hebave 
peaccably, and ~ommit no .offence against tbe laws andor
dinances; and tn case theu conduct sbould render them 
suspeclcd, and the respcctive Governments should be ohli
ged to order them to remove, the term of twelve montbs 
shall be allowed thcm for that purpo c, in arder that they 
may remove with their effects and 'property, whether en
trusted to individuais, or to thc State. At Lhe same time it 
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estende aos que houverem procedido contra as leis estabe
lecidas. 

A•RT. XXXIX. . 

As dilferentes estipulações e condições do presente Tra
tado devem começar a ter effeito desde a data da sua rati
ficaçãa por Sua 1\'lagestade Bri tannica; e a mutua troca das 
ratificações se deve fazer na· Cidade de Londres dentro do 
praso de qvatro mezes, eu mais depressru se possível for, a 
contar do dia da assignatura do presente Tratado. 

Em testemunho do que, nós abaixo assignados, Pleni
poteruúarios de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Por
tugal e de Sua Magestade Britannica, em virtude dos nos
sos plenos poderes, assignámos o presente Tratado com nos
sos punhos, e lhe fizemos pôr o sêllG das nossas armas. 

Feito na Cidade do Rio de .Janeiro, aes 28 de Feve
reiro do anno de Nosso Senhor Jesus Christo, 1809. 

Conde de Li:nhares. 
(L. S.) 

Artigos addioionaes e secre~os. 

All1f. I. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal renova 
e confirma o ajuste, que em Seu Real nome se tem feite, 
de inteirar todas e cada uma das perdas- e defalcações ~e 
proprjedade soffridas pelos vassallos de Sua Magestaàe Bn-· 
tannica, em consequencia das differentes medidas que a Co- · 
rôa de Portugal foi constrangcida a adoptar contra sua Yon
tade no mez de Novembro de 18'07; e este Artigo secreto 
e addicional se deve effectuar, o mais cedo possível, depois 
da ratificação do presente Tratado., 
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is to be understood, that this favour is not to he extcnded 
to thosc who shall act in any manner contrary to the es
tahlished laws. 

AllT. XXXIX. 

The severa! stipulations and conditi0ns of lhe present 
Treaty shall hegin to have effect from the date of His Bri
taonic Majesty ' s ratifieatiou thcrcof, and the mutual ex
chanrre of ratifications shall take place iu the city of Lon
don, within the space of four months, or sooner if possi
ble, to he computed from the day of the signature or the 
present Treaty. 

In witness whcreof, we the undersicrned, Plenipotentia
ries of His Royal Highness the Prince Regent of Portugal 
and of llis Britannic Majesty, in viTtue of our respective 
full powers, have signed the present Treaty with our haods, 
aud have caused the seals of our arms to he set thereto. 
. Done in the City of Uio de Janeiro, on the 2S.th day 
of February of lhe vcar of our Lord Jesus Christ, 1809. 

'Strangford. 
(L. S.) 

Additional and secret A1·ticles . 

. tU\'L I. 

His Royal Highness the Prince Regcnt of Portuaal re
news and confirms thc engagement which has been mude 
in Ilis Royal name, to make good all and sevcral the tos
ses aud defalcations of property su tained. by thc subjccts 
of His Britanuic Maj_est)', in consequence of tbe various 
measurcs wbicb Lhe Cowt of Portugal was unwillingly 
ohligcd to take in the month of Novemher, 1807; ,and Lhis 
secrct and additional Article is to be carried in to full effect, 
as soon as possible, after the ratificatiou of thc present 
Treaty. 
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AUT. 11. 

Sua Magestade Britannica, desejosa de comprovar a ami
zade e estima para com Seu antigo Alliado o Principe Re
gente ele Portugal, as quaes Sua Magestade jamais deixou 
de conservar, se obriga e promette empregar Seus bons offi-: 
cios e interposição, para alcançar a restituição á Corôa de 
Portugal dos territorios de Olivença e Jurumenha; c oLltro
sim, quando houver de se negociar uma paz geral, promette 
ajudar e apoiar com toda a Sua inOuencia as tentativas que 
a Corte de Portugal haja entuo de fazer, para procurar o 
restabelecimento elos antigos limites da America Portugueza 
da banda de Cayenna, segundo a interpretação que Portugal 
tem con~tantemente duelo ús estipulações do Tratado .de 
Utrecht. E em retribuição d' este signal de amizade da parte 
ele Sua Magestade Britannica, Sua Alteza Real o Principe 
Regente de Portugal se obriga a cooperar efficazmente na 
causa da Humanidade, apoiada com tanta gloria por Sua 
Magestade Britannica, prohibindo rigorosamente e abolindo 
inteiramente todo o commercio e trafico de escravatura nas 
Colonias de Bissáo e CacMo : e Sua Alteza Heal promette 
mais ceder as ditas Colonias de Bissáo e Cachêo a Sua Ma
gestade Brftannica em plena soberania pelo espaço de cin
coenta annos, com a condição ele receber uma compensação 
rasoavel em dinheiro ou de outra maneira, segundo se hou
ver de clet~rminar para o futuro entre as duas Côrles; re
servando comtudo Sua Alteza Real para Si o direito de t~r
nar a ficar de posse das ditas Colonias em acabando o dito 
termô de cincoenta annos, e conservando para Seus vassal~os 
a liberdade de commcrcio e trafico com as ditas Colomas 
de todos os generos excepto escravos, ct~jo commercio deve 
ser para sempre abolido e prohibido, e se não deve restau
rar depois do fim do termo acima dito ele cincoenta annos. 

Deve porém entender-se, que o cumprimento da segunda 
clausula d' este Artigo addicional e secreto ,deve depender 
inteiramente ela execução da sua primeira clausula; e por 
conseguinte que este Artigo addicional e secreto, ou deve 
ser executado totalmente e quanto a cada uma das suas pa~
tes, ou ficar nullo e sem effeito, dado o caso que as esti- · 
pulações da primeira clausula d'elle se não cumprirem de
vidamente. 
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ART. 1H 

His Britannic Majesty desirous lo gire a proof of that 
friendship and rcgard for His uncient Ally the J>rince Re
gent of Portugal, which His Mnjesty l1as neYer c ased to 
cntertain, engngcs anel promises to employ His o-ood offices 
and interposition to obtain lhe rcstilution to the Crown of 
Portuo·al of the tcrritories of Olireuça and Jurumeoha, and 
ais o whencrcr a general peacc h ali be ncgotiatecl, to aid 
and support, with ali His influence, th endearours which 
may thcn he madc by the Conrt of Portugal, to procure the 
reestablishment o f the ancicnt limits oT Portnguese America 
on thc side of Caycnne, according to thc interpretation 
which Portucral has constantly giren to thc stipulations of 
the Treaty of Ut.rccht. Anel in return for this mark of 
fricnclship on lhe part of His :Britannic Majesty, His Royal 
Highncss the Prince Rcgcnt of Portugal cngagcs to coope
ratc cffectually in the cause ofHumanity, so gloriouslJ sus
tained hy His Britannic Thlnjesty, by strictly prohibiting 
and entircly nholishing ali trade nnd trame in slares, in and 
at thc Scltlemcnts of Bissúo and Cac.hêo: and His Rova] 
Highness does morcorcr promisc lo cede thc said Scttlame;1ts 
of Bissúo anel Cachêo to Ris Britannic 1\'Iajesty in full so
vcrcignty '· l'or lhe spac.c oi' flfty- }Cars, on considcration of 
receiving a r asonublc comp nsation in moncy, or otherwise 
to bc detcrmi ned hcrcafter bctwccn thc t wo Courts; re
scrving, howm,er, to Himself the rio·ltt of resumiog posses
sion o f thc said Seltlements, at thc cxpiration o f tbe , aid 
term of fifty ycars, and rctaining for Ris suhjects th? liherty 
of tradino· and tralli king wilh thc said Settlements 111 ull ar
li ele whatsoever, e. cepting slarcs, which commerce isto be 
abolished and prohibited for evcr, nor is it to hc rcnewcd 
after the expirntion ofthc abo,•c-mentioned tcrm offilty years. 

But it is lo bc understoocl, thal lhe cxecution of lhe 
sccond clause of this additional and secret Articlc, isto de
pcnd cnlirel. · upon lhe cxeculion of the fir t da use thereof; 
and consequentlr that this additional nnd secrct Article is 
either to be executed totally, and in ali ils parts, or to re
main null anel Yoid, in case that tbc stipulatioos of Ih · first 
clausc of it should not b duly fulfilled. 
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Conveiu-se e declarou-se que 'os presentes Artigos addí
oionaes e secretos terão a mesma força, como se fossem 

·~ctualmen te inseridos no presente Tratado, pala:vr.a por pa
lavra, e que as suas ratificações serão na férma costumada 
trocadas no mesmo tempo e do mesmo modo. 

Em fé do que, nós abaixo assígnad0s, Plenipo~enciarios 
de Sua Alteza Real o Principe Regente de Portugal e de Sua 
Miagestade Britannica, em virtude dos nossos plenos p(i)de
res, assignámos os .presentes Artigos adclioionaes e secretos 
o@m os nGssos punhos, e lhe fizemós pôr o sêllo das nossas 
armas. 

Feito na Cidade do Rio de Janeiro, aos 28 .de Fevereiro 
do anno de Nosso Senhor Jest~s Christo, 11809. 

C~nde de tinhares. 
(L. S.) 

Artigo addicional e sec·reto. 

Conveiu-se c estipulou-se que o Artigo XVI do presente 
Trataclo não será publicado ou promwlgado na sua presente 
Córma, mas que será censiderado como rmUo, sem força e 
de nenhum effeito, e que em seu Jogar o seguinte Artiga 
será inserido M Tratado, e publ·icade ao mesmo tempo as
sim; e vem a ser: 

AR'f. XVI. 

É expressamente permittido e deda·r.ado por Sua Alteza 
Ueal o Príncipe Regente de Portugal no Seu proprio m0me, 
e J.ilO de Seus herdeir0s e suocessores, que os vassallos de 
Sua l\'[agestade Britannica, que residem dentro dos Seus do
mínios, não ficarão sujeitos' de m(i)clo algum á auctoridade e 
poder ela Inquisiçi.io, seja nas suas pessoas llÍl'l seja na sua 
propriedade; e demais estipulou-se e conveiu-se, que tad0s 
os privilegias exclusivos e isenções cQnce~idas aos vassal-
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It is agreed and declareel, that tbc present aclclitional 
anel secrel Articles shall have thc same force and value, a, 
if they werc actually insertcd in the present Treaty, word 
for word, anel the ratifications thereof hall he duly exchan
ged at the same time, and in the same form . 

In witness whereof, we the undersicrned, Plenipoten-' 
tiaries of His Royal I-lighness thc Princc Regent of Portu
gal nnd of His Britannic Majesty, in virtue of our respe
ctive full powers, have signed the pre ent additional and 
secret Articles with our hauds, and haYe caused the seal. 
of our arms to be set thereto. 

Donc in the City of Rio de Janeiro, on UlC 28.lil day 
of February of lhe year of Our Lord Jesus Christ, 1809. 

Strangford. 
(L. S.) 

Additional and secret Article. 

lt is agrced and stipulatcd, thal Lhe Article xn of Lhe 
present Treaty ~hall not be puhlishcd or promulgated in 
its prescnt form, hut that iL sball be con idered as void 
and null, and of no effect, nnd Lhat in place of it the fol
lowing Article shall be iuserted in the Trcaty, and publis
hed at the same time thus, and to wit. 

AllT. XV!. 

lL is cxpressly promised aml declared by His Ro)'al 
llighness t11e Prince Regent o f Portugal, in His own name, 
and in that of His heirs and successors, that the ubjects 
o f His Britannic Majest1, re iding within His dominions, 
shall Mt be in any way subject to tbe authority and power 
of lhe Inqui ition, eilher in their persons or property; and 
moreovcr, it is stipulated and agreed, tbat ali the exclusiYe 
privileges and exemptions secured to tbe subjects of Great 
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los da Grau-Bretanha, a respeito da Inquisição, em virtude 
dos antigos Tratados entre Inglaterra e Portugal, serão e 
são por este renovados, reconhecidos e confirmados na suu 
mais ampla extensão. 

Demais estipulou-se entre as Altas Partes Contratantes 
que este presente Artigo ficará secreto em todas as suas 
partes, excepto no que respeita ao Artigo acima escripto, 
que deve ser substitu ído pelo Artigo xvr do presente Tra
tado, que deve ser ratificado ao mesmo tempe, e ter a mesma 
força e valor como se tivesse sido actualmente inserido pa-' 
lavra por palavra no corpo do 1)rcsentc Tratado, anterior
mente á assignatura do mesmo. 
. Em fé do que, nós abaixo assignados, Plenipotenciarios 
de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e de 
Sua Magestade Britannica, em virtude dos nossos respecti
' 'OS plenos poderes, assignámos o presente Artigo addicio
nal c, secreto com os nossos punhos, e lhe fizemos pôr o 
sêllo das nossas armas. 

Feito na Cidade do Rio de .Janeiro, aos 28 de Feve
reiro do anno de Nosso Senhor Jesus Christo, 1809. 

Conde de Linhares. 
(L. S.) 

Declamçào. (1) 

O abaixo assignado, Plenipote11ciario de Sua Magestade 
Britannica, declara que o terceiro Artigo addicional e ~e
ereto, annexo ao Tratado de Commercio e All iança conc!mdo 
entre Sua Magestade Britannica e Sua Alteza Real o Pr!n
cipe Regente de Portugal, aos vinte e oito dias de. Fevereiro 
de mil oitocentos e nove, foi por elle sómente ass1gnado sub 
spe rati, em conscquencia de ser a sua opiniüo fixa que os 

(l) É haducção particular. 
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Britain, wlth respect to the loquisition, in Yirtuc o f the an
cient Treatics bctween England and Portugal, hall be and 
are hereby renewed, recognized and confirmed in their ful
lest exten t. 

It is further agrecd between thc two Iligh Coutracting 
Parties, that this pre ent Article shall remain secret in al1 
íts parts, except in regard Lo the Article above written, 
which is to he substitutcd for the Article xvr of the pre
sent Treaty, wbich is to be ratified at lhe same time, and 
have the samc force and value, as if it had been actually 
inserted, word for word, in the hody of lhe present Treaty, 
previously to thc signaturc 1hereof. 

In witness whercof, wc thc undcrsigncd, Plenipoten
tiarics of Ilis RoJal Highness the Prince Reaent of Portu
gal and of His Brilannic 1\fajesty, in virtuc of our respectiYe 
full powcrs, havc signed th.e prcsent additional and secret 
Article wiLh our hand , and have causcd the seals of our arms 
to be sct theretó. 

Done in Lhe City of Rio de Janeiro, on thc 28.th day 
of February of tbe Year of Our Lord Jesus Christ, 1809. 

Strangford. 
(L. S.) 

Declaration. 

Thc undersianed, Plenipotenliary of Hi Britannic Ma
jesty, declares that the third additional and secret Article, 
wbich is annexed to the Treaty of commer e and alliance 
concluded between Ilis Britannic l\Iajesty and His Royal 
Highness the Prince Regent of Portugal, on the twenty 
eighth day of Fc]lruary one thousand eigbt hundred and 
nine, has only been signed by him sub spe rati; in conse
quence of his fixed opinion that his full powers have ne
cessarily expired at the moment ol the signalure of that 

TOM. IV. 22 
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seus plenos poderes expiraram necessariamente no momento 
da assignatura d'aquelle Tratado, e que não tem o direito 
de lhe acrescentar mais condições ou· obrigações, sem nova 
auctorisação da sua Côrte. 

Feita na Cidade do Rio de Janeiro, a 4 de Março de 
1809. 

Strangford. 
(L. S.) 
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Treaty, and that he does not possess a right to add to it 
any further conditions or engagements without renewed au
thority from his Court. 

Done in the City of Rio de Janeiro, on the 4.th day of 
March, 1809. 

Strangford. 
(L. S.) 
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CONVENÇÃO ENTRE O PlUNCiPE lillGENTE O SENHOR DOM .JOÃO 

DE 600:000 LIBRAS ESTERLINAS, ASSIGNADA El\1 J.ONDRES 

.DE PORTUGAL El\'1 !2 DE AGOSTO, E PE:tA DA GJlAN-

(uo 01\IGI~AI. QUE SE G U .IIIO~ 1:\0 ADCUIV O D.~ SECI\ETAIIIA D'E5TADO 
DO'S NEGOCIOS ES'!IIANGt:IIIOS.) 

Son Altesse Royale le Priuce Hégent de Portugal ayan t 
représenté à Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande 
Bretagne et de l'lrlande, le besoin qu''éprouve le Gouverne
ment du Brésil de se procurer, pa~ un emprunt, les moyens 
d' ache ter en ]~urope eles munitions Tia vales et autres objets 
essentiels, ct de remplir certains engagements contra ~tés en 
Angleterre eTI Son nom Royal; et Sa Majesté !e Roi du 
Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, dési
rant de faciliter à Son Allié la négociation du clit emprunt 
en Angleterre, Sou Altesse Royale le Prince Régent de Por
tugal et Sa dite Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande 
Bretagne et de I'Irlande, ont nommé et choisi pour Leurs 
Plénipotentiaires, savoir: Son Altesse Royale le Prince Ré
gent de Portugal, le Chevalier de Sousa Coutinho, de Sou 
Conseil, et Soo ]J:nvoyé Extraordinaire et Minislr~ Plénipo
tentiaire aupres de Sa Majesté Britannique; et Sa Majesté 
le Roi du Royaume U oi de la Grande Bretagoe et de l'Ir
lande, ]e Sieur George Canning, M:embre de Soo Conseil Pri
vé, et Son Principal Secretriire d'Etat ayant le Dépa,rbement 
des Affáires Etrangeres; lesquels, apres s' être communiqoué 
leurs Jlleins pouvoirs respectifs, et les avoir lrouvés en llonne 
et due forme, sont convenus· eles Articles suivants: 

AllT. J. 

Sa M:ajesté Britanniqúe consent à proposer à ~on Parle
meot de garantir uo emprunt de six cent mille livres ster-

(1) Anmtlladn pelo Artigo Y do Tratado de ::!~ de Janeiro de 181 5. 



E JOIIG'E lll REI DA 'GHAN-DRETANHA, SODnE mi El\IPRESTiiUO 

A !21 DE ADRIL DE 1809, E JtATIFICADA POR PAllTE 

DUETA:N'HA Ei\I ~8 DE OUTUBRO DO DITO ANNO. (1) 

(TRAllUCÇÃ O I'ARTICULAB .) 

Tendo Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portu
gal representado a Sua :M"agestade El-Rei do Reino Unido 
da Grau-Bretanha e Irlanda, a necessidade que experimenta 
o Governo do Brazil de procurar, por meio de um empres
t imo, os meios para comprar na Europa munições navaes 
e outros objectos essenciaes, e para cumprir certas obriga
ções contra h idas na Inglaterra em Seu Real nome; e dese
janclo Sua Magestude El-Rei do Reino Unido da Gran-Bre
tanha e Irlanda facilitar a Seu Alliado a negociação do dito 
emprcstimo em Inglaterra; Sua Alteza :ij.cal o Príncipe Re
gente de Portugal e Sun Magestade El-Rei do Reino U~ido 
da Grau-Bretanha e Irlanda, nomearam e escolheram pura 
Seus Plenipo·tenciarios; a saber: Sua Alteza Real o Príncipe 
Régente de Portugal, ao Cavalheiro de Sousa Coutinho, do 
Seu Conselho, e Seu Enviado Extraordinario e Ministro Ple
nipotenciurio junto de Sua Magestade Britaunica; e Sua Ma
gestade El-Hei dcr Reino Unido da Grau-Bretanha e Irlanda., 
ao Senhor George Canning, Membro do Seu Conselho Priva
lilo, e Seu Principal Secretario d'Estado na Repartição dos 
Nego cios Estrangeiros; os quaes, depois de se haverem com
municado os seus plenos poderes respectivos, e achando-os 
em boa e devida fórma, convieram nos Artigos seguintes: 

Al\T. I. 

Sua Magestade Britannica consente em propor ao Seu 
Parlamento para que garanta um emprestimo de seiscentas 
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ling, que Son Altesse Royale désire de contracter en An
gleterre. 

ARl'.U. 

Sou Altesse Royale le Prince Régent de Portugal s' en
gage à payer à Londres l'intérêt de cet emprunt au prix I 

auquel il sera contracté, et s' engage également à pourvoir 
à la liquidation g:raduelle du capital, par l' établissement d' un 
fonds d'amortis.sement au taux de cinq pour cent du susdit · 
capital des six cent mille livres sterling. Elle s' engage aussi 
à ce que les payements, tant à raison de l'intérêt que du 
fonds d'amortissement, se feront tous les six mois, à dater 
du jour auquell'intérêt de l'emprunt comrnencera, et seront 
continués au même taux et aux mêmes périodes, .1usqu'à 
I' extinction ·total e de la somme empruntée. 

Alll'. IIJ. I 

A l'effet de pourvoir au payement ,de l'intérêt et de la 
som me destinée au fonds d' amortissement et à Ia liquidation 
graduelle du capital, Son Altesse Royale le Prince Régent 
de Portugal hypothéque à Sa Majesté Britannique la portion 
des revenus de rne de Madêre, ·qui sera nécessaire pour 
les payements de rintérêt et du fonds d'amortissement sti
pulés dans cette Convention; et comme une sureté addition
nelle, Son Altesse Royale engage en outre le produit liquide 
de la vente du bois de Brésil, qui sera faite annuellement 
en Angleterre par les Directeurs de r Administration d~s 
Contrats Royaux établis à Londres, et nomrnés par Son Al
tesse Royale, lesquels Directeurs, ayant reçu de Son Altesse 
Royale I e pouvoir et r autorité de dispo ser des effets appar
tenants aux susdits Contrats Royaux au plus grand avantage 
de Son Altesse Royale, seront chargés et tenus de faire, aux 
époques ci-apres convenues, le payement de la somme ~é
cessaire pour I' intérêt et pour l' amortissement, dans les mams 
du Gouverneur et de la Companhie de la Banque d' Angle
terre, pour le compte de Messieurs les Lords de la Tréso
rerie. Son Altesse Royale s'engage à faire passer e~ An
gleterre chaque année la quantité de vingt mille qumtaux 
du bois de' Brésil pour y être vendue par les dits Directeurs 
jusqu' à l' extinction total e de I' emprunt. 
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mil libras esterli,nas, que Sua Alteza Real deseja contrahir 
em Inglaterra. 

ART. 11. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal se obriga 
3 pagar em Londres o juro d' este emprestimo pelo preço 
que for contratado, e se obriga igualmente a prover á li
quidação gradual do capital pelo estabelecimento de um fundo 
de amortisaçiio na rasão de cinco por cento do sobredito 
capital das seiscentas mil libras esterlinas. Tambem se obriga 
11 que os pagamentos, tanto pelo que respeita ao juro como 
110 fundo de amortisação, se farão todos os seis mezes, a da
tar do dia em que o juro do emprestimo começar, e conti
nuarão na mesma rasão e nos mesmos períodos até á ex
tincção total da somma emprestada. 

ART. Ill. 

Para o fim de prover ao pagamento do juro e da somma 
destinada áo fundo de amortisação e á liquidação gradual do 
capital, Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal hy
potheca a Sua Magestade Britannica a porção dos rendi
mentos da Ilha da Madeira, que for necessaria para os pa
gamentos do juro e do fundo de amortisação estipulados 
n' esta Convenção; e como segurança addicional, Sua Alteza 
Real empenha outrosim o producto liquido da venda do pau 
Bruzil, que será feita annualmente em Inglaterra pelos Di
rectores da Administração dos Contratos Reaes estabelecidos 
em Londres, e nomeados por Sua Alteza Real, os quaes Di
rectores, tendo recebido de Sua Alteza Real o poder e a 
auctoridade de dispor dos effeitos pertencentes aos sobreditos 
Contratos Reaes do modo que for mais vantajoso ~ Sua Al
teza Real, serão encarregados e obrigados a fazer, nas epo
chas ao diante convencionadas, o pagamento dJl somma ne
cessaria para .o juro e para a amortisação, nas· mãos do Go
vernador e da Companhia do Banco de Inglaterra, por conta 
dos Senhores Lords da Thesouraria. Sua Alteza Real obri
ga-se a mandar para Inglaterra em cada anno a quantidade 
de vinte mil quintaes de pau Brazil, •para ali ser vendida pe
los ditos Directores até ã extincção total do emprestimo., 
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ART. I:V. 

Lcs susdits Directeurs de l'Administration des Contrlllts 
Royaux donneront leur obligatieo pérsonnelle au Bond dans 
la forme et termes ci-joints, d' apres lesquels ils s' eiDgage
:rent à faire Jes payements convenus ci-dessus, a!l'X époques 
du 2 Av1·il et 0 Octobre de chaqtte a·nnée, et à ne faire àa
cune applieation des foBds prc:>31enanLs de Jcur administra1iil!m 
{quelle qu'elle soit) jusqu'à ce que Jes fonds nécessaires aux 
pay.ements soient déposés dans la Banque d' Angleteflle. 

All.'ir. v:. 
Ces Artieles seroFit ratifiés par Son Altesse ltoyale le 

Prince Uégent de Portugal et par Sa Majesté llrÍitanuique, 
dans cl' espace de six mois, ou plutôt si faire se pourra. 

En foi de quoi, nous soussignés, Plénipotentiaires de Sou 
Altesse Royale le Princc Régent de Portugal et de Sa Ma
jesté Britannique, eu vcrht de nos pleins pouvoi~s respe
ctifs, avons signé les préseats Articles, et y avons fai t appo-
ser le cacbet de· n0s armes. · 
, Fait à Londres, ce 21 Avril 180~. 

Le Chevalier de Sousa Coutinho. 
(L. S.) 

George Canning. 
'(L. S.) 

ART. ·I SEPARÉ. 

li cst entendu toujours, que lcs avances péouniaires qwi 
ont été faites par Sa Majesté Britannique à Son Altesse Royale 
le Prince Régent de Portugal, depuis Sou départ pour ·Je 
i11ésil, sero~t remplacées à Sa IV!ajesté Britannique hors du 
dlitt emprunt. ' 

Cet Articl.e séparé aura la même force et valem· !iJUe s'il 
était j,Dsér6 parmi Jes autres Articles sigmés aujourd'hui, et 
s~ra na~rfié eJil même temps. · . . . 

En f(j)i de quoi, nous soussignés, PlémpotentiaiFes me 
Son Altesse Royale le Prince Régent de Portugal et de Sa 
Ma:jesté Britannique, en vertu de nos pleins pouvoirs respe-
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ART. lV. 

Os sobreditos Directores da Administração elos Contratos 
Reaes darão a sua obrigação pessoal aoBond na fórmaetermos 
aqui juntos, segundo os quaes se obrigarão a fazer os paga
mentos acima convencionados, nas epochas ·ele 2 de Abril e 
r> de Üll!tubro de cada anno, e a não fazer applicação alguma 
dos fundos provenientes da sua administração (qualquer que 
esta seja) até que os fundos necessarios aos pagamentos se
jam depositados no Banco de Inglaterra. 

AllT. V. 

Estes Artigos serão ratificados por Sua Alteza Real o 
Príncipe Regente ele Portugal e por Sua Magestacle Britan
nica, no espaço de seis mezes, ou antes se se podér fazer. 

Em fé elo que, nós abaixo assignados, Plenipotenciarios 
de Sua Alteza Real o Prinópe Regente ele Portugal e de 
Sua Magestacle Britanúica, em virtude de nossos plenos po
deres respectivos, ass ignámos os presentes Artigos, e lhe po
z.emos o sinete de nossas armas. 

Feita em Londres, a 21 de Abril de 1809. 

O Cavalheiro de Sousa Coutinho. 
(L. S.) 

ART. I SEPAllADO. 

George Canning. 
(L. S.) 

l"ica sempre enten~ido, que os adiantamentos pecunia
rios, que foram feitos por Sua l\'Iagestade Britannica a Sua 
Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, desde a sua 
partida para o Brazil, serão rcembolsaclos a Sua Mageslade 
Britannica fóra do dito emprcstimo. 

Este Artigo separado tera a mesma força c valor como 
se fosse inserto entre os outros Artigos assignados hoje, e 
será ao mesmo tempo ratificado. 
. Em f6 do que, nós abaixo assignaclos, Plenipotenciarios 
de Sua Alteza Real o.Principe Regente de Portugal e ele Sua 
Magestade Britannica, em virtude ele nossos plenos poderes 
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ctifs, avons signé le présent Article, et y avons fait apposer 
le cachet de nos armes. 

Fait à Londres, ce 21 Avril 1809. 

Le Chevalier de Sousa Coutinho. 
(L. S.) 

,, George Canning. 
(L. S.) 

ART. 11 SÉPARÉ. 

li est convenu que dans le c11s tres-improbable du dé
faut de payement de la part des Directeurs de l' Adminis
tration des Contrats Royaux, de la somme nécessaire pour 
l'intérêt et le fonds d'amortissement aux époques conve
nues; ce défaut sera cerlifié au Conseil Royal des Finances 
de l'IIe de Madere par les susdits Directeurs, et alors le 
dit Conseil sera tenu de fournir à la personne, qui dans ce 
cus sera nommé par lc Gouvernement Britannique, la som me 
nécessaire pour cet objet, laquelle somme sera prise sur la 
Caísse des Finances de la dite Ile, avant qu'il pourrait être 
fait aucun autre payement quelconque hors de la dite Caísse. 

Les ordres éventuels à cet effet 'seront euvoyés par Son 
Altesse Royal au Consei·l Royal dcs Finances de l'lle de Ma
dêre, en même temps que la ratification de cette Convention 
sera expédiée du Brésil. 

Cet Article séparé aura la môme force et valeur que s' i\ 
était inséré parmi les a,utres Articles signés aujourd'hui, et 
sera ratifié em même temps. · 

En foi de quoi, nous soussignés, Plénipotentiaires de 
Son Altesse Royale le Prince Régent de Portugal et de Sa 
Majesté Britanuique, en verto de nos pleins pouvoirs respe
ctifs, avons signé le présent Article, et y avons fait apposer 
!e cachet de nos armes. 

Fait à Londres, ce 21 Avri\ 1809. 

Le Cbevalier de Sousa Coutinho. 
(L. S.) 

George Canning. 
(L. S.) 
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respectivos, assignámos o presente Artigo, e lhe pozemos o 
sinete de nossas armas. 

Feito em Londres, a 21 de Abril de 1809. 

O Cavalheiro 'de Sousa Coutinho. 
(L. S.) 

ART. 11 SEPARADO. 

George Canning. 
(L. S.) 

Conveiu-se que no caso muito improvavel da falta de 
pagamento por parte dos Directores da Administração dos 
Contratos Reaes, da somma necessaria para o juro e o fundo 
de amortisaçâo nas epochas convencionadas; essa falta será 
certificada ao Conselho da Real Fazenda da Ilha da Madeira 
pelos sobreditos Directores, e então o dito Conselho será 
obrigado a fornecer á pessoa, que n'esse caso for nomeada 
pelo Governo Britannico, a somma necessaria para aquelle 
objecto, a qual somma será tirada do Cofre da Fazenda da 
dita Ilha, antes que se possa fazer algum outro pagamento 
qualquer do dito Cofre. 

As ordens eventuaes para este effeito serão enviadas por 
Sua Alteza Real ao Conselho da Real Fazenda da Ilha da 
Madeira, ao mesmo tempo que a ratificação d!esta Conven
ção for expedida do Brazil. 

Este Artigo separado terá a mesma força e valor como 
se fosse inserto entre os outros Artigos assignados hoje, e 
será ao mesmo tempo ratificado. 

Em, fé do que, nós abaixo assignados, Plenipotenciarios 
de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e de Sua 
Magestade Britannica, em virtude de nossos plenos poderes 
respectivos, assignámos o presente Artigo, e lhe pozemos o 
sinete de nossas armas. 

Feito em Londres, a 21 de Abril de 1809. 

O Cavalheiro de Sousa Coutinho. George Canning. 
(L. S.) (L. S.) 
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TRATADO DE COMJIIERCIO E NAVEGAÇÃO ENTRE O PRINCIPE 

BRETANJJA, ASSIGNADO NO RIO DE JANEIRO JlM 19 DE FE 

Elll 26 DO DITO JIIEZ, E PELA DA GI~Al\"-BUE1'ANHA EJ\1 lll 

(00 OIIIGI~AI. QUE ~E GUARDA NO ARCIIIVO DA SE 

Em Nome da Santissimct e .fndi·visivel Tri~~dade. 

' Sua Alteza Real o Principe Regente de PorLugal e Sua 
Mageslade El-Rei do Reino Unido ela Grau-Bretanha e Ir
landa, estando igualmente animaclos com o des~jo não só
mente ele consolidar e estreitar a antiga umizacle e boa in
telligencia, que tão felizmente subsistem e têem subsistido 
por tantos seculos entre as duas Corôas, mas tamhem de 
augmentar e estender os beneficos effeitos cl' e lia em mutua 
vantagem dos, Seus respectivos vassallos, julgaram que os 
mais efficazes meios para conseguir estes fins seriam os de 
adoptar um ·systema liberal de commercio fundado sobre as 
bases de reciprocidade e mutua convcniencia, que pela eles
continuação ele certas prohibições e direitos prohibiti-ves 
podesse procurar as mais solidas vantagens, de ambas as 
partes, ás producções e industria nacionaes, e dar ao mesmo 
tempo a devida protecçüo tanto á renda publica como aos 
interesses do commcrcio justo e legal. 

Para este fim Sua Alteza Real o Príncipe Regente de 
Portugal, e Sua 1\'Iagestade El-Rei do Reino Unido da Grau
Bretanha e Irlanda nomearam para Seus respectivos Com
missarios e Pleni}JOtenciarios, a saber: Sua AHeza Real. o 
Príncipe Uegente de Portugal, ao 1\htito Illustre e .1\imto 

(1) Este Tratado foi dado por findo , em virtude de uma Nota passa 
Estrangeiros, ao Representante da Grnn-Brelnnlm em L isboa , da tada de 



REGENTE O SENHOR DOI\1 JOÃO, E JORGE IH REI DA GRAN

VEREIRO DE 1810, E RATIFICADO POR PAUTE DE POR'IUGAI. 

DE JUNHO DO 1\IESiUO A~NO. (I) 

CRETARIA D'ESTAIJO IJOS NEGOC IOS JlSTR,\~GEIRO .) 

In The Name o{ The Most Holy and Undivided 1'1-inity. 

1-li's Royal Higbness the Prince B.egent of Portugal 
and His 1\'Iajesty the 1\ing of the United Kingdom of Great 
Britain and Ireland, 1leing cqually animated with the desire 
not only o!' consolidating and strengtheniog the ancient 
friendship and good uoderstaoding which so happily sub
sist, and have during so many ag~s subsisted between thc 
two Crewns, hut also of improving and extcnding the bene
ficia.] effeots thereof to the mutual advantage ofTheir res
pective subjects, bavc thought that the most efficacious 
means for ohtaining tbese objects would be to aclopt a li~ 
hera! system of commerce, founded upon the basis of reoi
procity anel mutual convenience, which hy discontinuing 
ccrtain prohibitions and prohibitory duties might procure 
tbe most solid advantages, on hoth sides, to the national 
productions and industry, anel give due protection at the 
same time to the public revcnue, and to the interests of 
fair and legal tradc. 

For this encl., Ris Royal Highness the Prince R:egent 
of Portugal, and His Majesty the King of thc United Kin .. 
o·dom of Great Britain and Ireland, have named for Theír 
respective Commissioners . and Plenípotentiaries, to wit: 
His Royal Highness the Pnnce Regent ofPortugal1 the Most 

da pelo Duque de Pnltnella, l\Ii ni stro e Secretario d'Estado dos Negocios 
fl de Julho de 1835, que ein seu Jugnr e encontra~á. 
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Excellefi,te Senhor Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, Conde 
de Linhares, Senhor de Payalvo, Commendador da Ordem 
de Christo, Gran-Cruz das Ordens de S. Bento e da Torre 
e. Espada, Conselhejro do Conselho d'Estado de Sua Alteza 
Real, e Seu Principal Secretario d'Estado da Repartição dos 
Negocios Estrangeiros e da Guerra; e Sua Magestade El-Rei 
do Reino Unido da Grau-Bretanha e Irlanda, ao Muito li
lustre e Muito Excellente Senhor Percy Clinton Sydney, 
Lord Visconde e Barão de Strangford, Conselheiro do muito 
Honroso Conselho Privado de Sua Magestade, Cavalleiro da 
Ordem Militar do Banho, Gran-Cruz da Ordem Portugueza 
da Torre e Espada, e Enviado Extraord'inario e Ministro Ple
nipotenciario de Sua Magestade na Côrte de Portugal ; os 
quaes, depois de haverem devidamente trocado os seus res
pectivos plenos poderes, e tendo-os achado em boa e devida 
fórma, convieram nos Artigos seguintes. 

ART. I. 

Haverá uma sincera e perpetua amizade entre Sua Al
teza Real o Príncipe Regente de Portugal e Sua Magestade 
Britannica, e entre Seus Herdeiros e Successores; e haverá 
uma constante e universal paz e harmonia entre ambos, Seus 
Herdeiros e Successores, Reinos, Domínios, Províncias, 
Paizes, Subditos e Vassallos de qualquer qualidade· ou con
dição que sejam, sem excepção de pessoa ou logar. E ases
tipulações d' este presente Artigo serão, com o favor do Todo 
Poderoso Deus, permanentes e perpetuas. 

ART. 11. 

Haverá reciproca liberdade de commercio e navegaçiio 
entre os respecti~os vassallos das duas Altas Partes Contra
tantes, em todos e em cada um dos territorios e domínios 
de qualquer d'Ellas. Elles poderão negociar, viajar, residir 
ou estabelecer-se em todos e cada um dos Portos, Cidades, 
Villas, Paizes, Províncias ou Logares, quaesquer que forem, 
pertencentes a uma O!J. outra das duas Altas Partes . Con
tratantes; excepto n' aqmilles de que geral e positivamente 
são excluídos todos quaesquer estrangeiros, os nomes dos 
quaes Jogares serão depois especificados em um Artigo se-
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Illustrious and Most Excellent Lord', Dom Rodrigo d~ Sousa 
Coutinho, Count of Linhares, Lord o f Payalvo, Commander 
of the Order of Christ, Grand Cross of the Orders of Saint 
Bento and of the Tower and Sword, One of His Royal Hi
ghness's Counçil of State, and His Principal Secretary of 
State for the .Departments of Foreign Affairs and War; and 
His Britannic Majesty, the Most Illu~trious and Most Ex
cellent Lord Percy Clinton Sydney, Lord Viscount and Ba
ron of Strangford, One of His Majesty's Most Honourable 
Privy Council, Knigllt of the Military Order of the Bath, 
Grand Cross of the Portuguese Order of the Tower and 
S\vord, and His Majesty's Envoy Extraordinary and Mi
nister Plenipotentiary at the Co.urt of Portugal; and who, 
after having duly exchanged their respective full powers, 
and having found them in good and due forro, have agreed 
upon the following Articles. 

ART. I. 

Tbere shall be sincere and perpetuai friendship between 
His Royal Higlmess the Prince Regent o f Portugal and His 
Britannic Majesty, and between Their Heirs and Successors; 
and there shall be ·a constant and universal peace and har
rnony between Themselves, Their Heirs and Successors, 
Kingdoms, Dominions, Provinces, Countries, Subjects, and 
V assais of whatsocver quality or condítion they be, without 
exception of person or place. And the stipulations of this 
present Article shall, under the favour of Almighty God, 
be permanent and perpetuai. 

ART. H. 
There shall he reciproca! liberty of' commerce and na· 

vigation between and amongst the respective suhjects of the 
two High Contracting Parties, in ali and severa! tbe terri
tories and dominions of either. They may trade, travei, 
sojourn or establish themselves in ali and severa! the Ports, 
Cities, Towns, Countries, Próvinces or Places whatsoever, 
helonging to each and either of the two High Contracting 
Parties, except and save in those from which àll foreigners 
whatsoever are generally and positively excluded, the names 
of w hich places may be hereafter specified in a separa te 
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parado d' este Tratado. Fica porém claramente entendido, 
que, se algum logar pertencente a uma ou 0l!ltra das duas 
Altas Partes Contratantes vier a ser aberto para o futuro 
ae commercio dos vassallos .de alguma outra Potencia, será 
por isso considera<ilo como igualmente aberto, e em termos 
correspondentes, aos vassallos da outra Alta Parte Con•tra ... 
taRte, da mesma fórma como se tivesse sido expvessamente 
estipulado pelo presente_ Tratado. 

E tanto Sua Alteza Real o PrinciJpe Regente de Portu
gal, como Sua Magestacle Britannica, se 0brigam e empe
nham a não conceder favor, privilegio eu immunidade alguma, 
em materias de commercio e de navegação, aos vassallos de 
_outro qualquer Estado, que não seja tambem ao mesmo 

, tempo respectivamente conced~do aos vassallos das Altas 
Partes Contratantes, gratuitamente, se a conces~ão em fa .. 
vor d'aquelle outro Estado tiver sido gratui·ta, e dando quant 
proxime a mesma compensação ou equivalente, no caso de 

. ter sido a conces-são condicional. 

All'l'. HI. 

Os vassallos dos dois Sehemws não pagarão respecti
vamente nos portos, bahias, enseadas, cidades, villas ou Jo
gares quaesquer que ferem, pertencentes a qualql!ler d'Elles, 
direites, tributos eu impostos (seja qual for o nome com 
<!{Ue elles pessam ser designados ou comprehendidos) maio
res do que aquelles qt~e pagam ou vierem a pagar os vas
sallos da nação a mais favorecida: e os vassallos de cada 
uma dd Altas Partes Contratantes gosarão, nos domínios da 
outra, dos mesmos direitos, privilegias, liberdades, favores, 
immunidades ou isenções, em materias de commercio e de 
navegação, que são concedidos, ou para o futuro o forem 
aos vassallos da nação a maJis favorecida. 

ART. IV. , 

Sua Al~eza Real o !Príncipe Regente de Portugal e Sua 
Magestade :Pritannica ~stipulam e aoc0Fdam que haverá urna 
perfeita reciprocidade a 11espeit0 dos direitos e impostos que 
devem pagar os nav·ios e embarcações das Altas Partes Con
tratantes deBt])o de cada um dos portos, bahias, enseadas e 
aliloo1:adouros pertencentes a qualquer d'Ellas; a sah~r: que 
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Article of this Treaty. Provided, however, that it be tho
roughly und~rstood, that an)' place belonging to either of 
the two High Contracting Parties, which may hereafter be 
opened to the commerce o f the subjects o f any other Coun
try, shall thcreby bc considered as equally opened, and upon 
corresponclcnt terms, to the subjects o f the other High Con
tracting Party, in the same manner as i f it had been expressly 
sti pulated by the present Treaty. · 

And His Royal Highness the Prince Regent of Portu
gal, and His Britannic Majesty, do hereby bind anel engage 
Themselves not 'to grant any favour, privilege or immunity 
in matters ~f commerce and navígation, to the subjects of 
any other State, which shall not be also at the same time 
respectively extended to the subjects of the High Contra
cting Parties, gratuitously, i f the concession in favour o f 
that other State should have been gratuitous, andou giving 
quam proxúnc, the same compensation or equivalent, in 
case the concession should have been conditional. 

AHT. IH. 

The subjects of the two Sovereigns respeclively shall 
not pay in the ports, harbours, roads, citics, towns, or pla
ces whatsoever, belonging to either of them, any greater 
duties, taxes o r imposts ( undcr whatsocver names they may 
bc designated or included) than thosc that are paicl ,by the 
subjects of the most favoured Nation, and the subjects of · 
each of lhe High Contracling Parties shall enjoy within 
the dominions of t.he other, the same rights, privileges, li
berties, favours and immunities or exemptions, in matters 
of commerce anel nnvigation, that are granted or may he
reafter be granted to thc subjects o f the most fuvourecl Na
tion. 

ART. IV. 

His Ropl Highness the Prince Regent of Portugal 
and His Britnnnic Majesty do stipulate and agree, that there 
shall be a perfect reciprocity on the subject ol' the duties 
and imposts to be paid by the ships and vessels of the High 
Contracting Parties, within the severa\ ports, harbours, roads 
and anchoring places belonging to each of tbenr; to wit, 

TOll. IV. 23 
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os navios e embarcações dos vassallos de Sua Alteza Real o 
Príncipe Regente de Portugal nuo pagarão maiores direitos 
ou impostos (debaixo de qualquer nome por que sejam de- · 
signados ou entendidos), dentro dos domínios de Sua 1\i~
gestade Brilannica , do que aquelles que os navios e embar
cações pertencentes aos vassallos de Sua :Magestade Uritan
nica forem obrigados a pagar dentro dos Jominios de Sua 
Alteza Real o Principe Hegente de Portugal, e vice versa. 
E esLa convenção e estipulação se estenderú particular e ex
pressamente ao pagamento dos direitos conhecidos com o 
nome de direitos do porto, direitos de tonelada e direitos de 
ancoragen:1, os quaes em nenhum caso, nem debaixo de pre
texto algum, serão maiores para os navios e embarcações 
Portuguezas dentro elos domínios de Sua Magestade Bri
tannica, do que para os navios e embarcações Britannicas 
dentro dqs domínios de Sua Alteza Real o Príncipe Regente 
de Portugal, c vice versa. 

ART. V. 

As duas Altas Partes Contratantes igualmente convêem 
que se estabelecerá nos seus respectivos portos o mesmo va
lor de gnüificaç.ões e drawbachs sobre a expor tação dos ge
neros e merendorias, quer estes geoeros e mercador ias se
jam exportados em navios e embarcações Portuguezus, qLJer 
em navios e embarcações Hritannicas, isto é, que os navios 
e embarcações Portuguezas gosaruQ do mesmo favor a este 

· respeito nos clom inios ele Sua ~Vlagcstacle Britanni ca, que se 
conceder aos' navios e embarcações Britannicas nos domi
n.ios de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, e 
v1ce versa. 

As duas Altas Partes Contratantes igualniente convêem 
e accordam que os generos e mercadorias, vindas respecti
';amente dos portos de qualquer d'cllas, pagaruo os mesmos 
direitos quer sejam importados em navios e emharca{',ões 
Portuguezas, quer o sejam em uavios e embarcações Bri
tannicas ; ou ele outro modo, que se poderá impot' e exigir 
sobre os generos c mercadorias v'indas em navios Portugue
zes dos portos de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de 
Portugal para os dos dom ínios de Sua Magestade Britan
nie&, um augr,nenlo ele direitos equivalente e em exacta pro
porção com o ,que possa ser imposto sobre os generos e 
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that thc ships and rcssels of the subjecls ofHis Royal High
ness the Prinec 1\cgent of Portugal shall not pny any hig
ller dutics or imposts (under whatsoever name tbey he 

, des ignaled or implied) withiu 1hc dominions of Bis Britan
nic 1\iajesty, than Lhe ships anel rcsscls bclonging to the sub
jects o f Bis Bri tannic JWajesty shn\1 bc hound to pay wi L h
in thc domin ions of His ]{opl Highness the Prince Re- · 
gent of Portugal, anel ricc Yers:L And this agreement anel 
stipulatiou shall particular]~· and cxpressly .extend to the 
paymcnt of thc clutics known by the name of port char- · 
ges, tonnagc nnd nncilorage duties, which sball not in any 
case, or unJer any pretext, bc grealer for Portuguesc sbips 
and vessc[s within tbc dominions of His Britannic MajcsLy, 
than for British ships and vessels within the dominions of' 
His Hoyal Highness thc Princc Regent of Portugal, and 
vi CC' versâ. 

ART. V. 

The lWi) High Cnntrncting Partics elo also agree, that the 
same rates or bountics anel drawbacks shall be established 
in their respcctive ports upon thc cxportation of goods and 
merchnndizes, whethcr those goods or mcrchaudizes be ex
portcd in Portuguesc or in British ships and vcssels, that 
is, lhat Portuguese ships anel vcsscls shall enjoy the same 
l'avom· in this respcct within the dominions of His Britan
nic Mnjcst)', that may be showo to British ships and ves
sels within the clominions of His Royal Higbqess the Princ.e 
Regent ol' l)ortugal, nnd vice rersa. 

Thc two High Contracling Parties do also covenant 
anel agrcc, that goods nncl merchandizes coming respecti
vely from the p~rts o!' eit~wr of them, shal.l pny. ~he same 
dut.ies, whether unported 1n Portugucse or m Brtttsh ships 
o r yessels; o r otberwise, Lhat an inc.rease o f duties may he 
imposed an :l exa?tcd upon ~~ods at~d I~erch~ndiz?s cor~:ling 
inlo the ports o[ the domm10ns oi Hts Bntamuc :Ma,1 esty 
from those o f llis Roynl Highness the Prince Regent of Por
tuo·al in Portuauese ships, equivalent, and in exact proportion 
to ~ny incrcas~ of duties that may hcrcn(ter be imposed upon 
goods ad mcrchnndizcs coming into the ports of His Royal 
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mercadorias que entrarem nos portos de Sua Alteza Real 
o príncipe Itcgcnte de Portugal, vindas dos de Sua Magcs
tadc Britannicn em navios Britannicos. E para que e te ponto 
fique c tabelecido com a devida exacção, e que nada se deixe 
indeterminado a este respeito, conveiu- e, que cada um Go
verno respectivamente publicará li ta em que se c pecifi
quc a differença dos direitos que parrarão os genero · e mer
cadorias as im importadas em navios ou cmbarcaçõe Por
tu.,.uezas ou Britannica ; c a referida li ta (que se farão 
applicaveis pura lodo o portos dentro dos rc pcctiros do
mínios de cada uma das Partes Contratantes) serão declara
das c julgadns como formando parte d' este presente Tratado. 

A fim de evitar qualquer. dilferença ou desintelligencia 
a respeito das regulações que possam respectivamente con
stituir uma embarcação Portugucza ou Brilannica, as Altas 
Partes Contratantes convieram em declarar que todas as 
embarcações construídas nos domínio de Sua 1\Iagcstade 
Britanoica, e po uida , navegada c rcgistadas conforme a 
leis da Gran-Bretanha, serão con ideradas como embarca
ções Britannica : e que serão considerado como embarca
çõe Porturruezas todo o na\•Íos ou cmbarcaçõe con trai
da nos paizcs pertencente a Sua Alteza Real o Príncipe 
Regente de Portugal, ou em algum cl'elles, ou navios apre
sados por algum elo navios ou embarcações de guerra per
tencentes ao Governo Portuguer. ou a algum dos habitantes 
dos domínios de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de 
Portugal, que tiver commis ão ou cartas de marca c de rc
prc alias do Governo de Porturra\, e forem condemnados 
como legitima prc a em algum Tribunal do Almirantado do 
referido Governo Porttwucz, po suidos por vn allos de 
Sua Alteza Real o Príncipe Rerrenle de Porturral ou por 
al.,.um d' elles, e do qual o Me lre c tres quarto , pelo me
nos, dos marinheiros forem va sallo de Sua Alteza Real o 
Príncipe Regente de Portugal. (L) 

ART. Yl. 

O mutuo commcrcio c navegação dos vassallos de Por-

(L) Vide Declaração no üm d'cstc Tratado, e l!cm assim .Ajnstc en· 
lre os Commissurios Porluguczcs c 1lritunuicos, etu dnlu tlc L() tle Dczem· 
bro de 18H!. 
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Hicrhnc~s thc Princc Regent of Portugal, from those of His 
Britannic Majesty, imported in British ships. And in order 
that this matter may bc settled with due exactnes , and that 
nothing may be lcft undctcrmincd concerning it, it is agreed, 
that tables shall be drawn hy cach Govcrnment re pectively, 
specifying thc diíference of duties lo he paid on goods and 
merchandizes o imported in Portuguesc or British ships 
and vcsscls; and thc said tablcs (which shall he made ap
)Jlicablc to ali thc ports within thc rcspective tlominions of 
cach of thc Contraclincr Partics) shall bc declared and ad
judgcd to form part of this present !freaty. 

In order to a'•oid any diífcrenccs or misunderstanding 
with respect lo the rcgulations wllich may respcctively con
stitulc a Portugucsc or British vesscl, the Hicrh Conlracting 
Partics agrce in dcclaring, that ali vcssels built in thc do
minions o f llis Brilannic 1\lajcsty, and owned, navigatcd and 
regislered according to the laws of Great Britain, shall be 
considered as British vcsscl : and that ali ships or Yessels 
huilt in thc counlries helonging to Ris Royal Ilighness the 
Princc Hegcnt ofPortugal, o r in uny of thcm, or ships taken 
,by any of thc ships or vessels of war belongiug to the Por
tuguese Govcrnmcnt, or any of thc inhabitants of the do
minions of ITis Royal Higbncss the Princc Rerrcnt of Por
tugal, havinrr commi ions or lctters of marque and reprisal 
from lhe Governmcnt of Portugal, and condcmncd as lawful 
prize in any Court of Admiralty of Lhe {Jorlugu se Govern
ment, and owned hy the suhjects of His Roynl Highness 
lhe Prince Rcgcnt of Portugal, or nny of thcm, and whereof 
lhe Master anel three-fourths of thc marincrs, al lea t, are 
subjects of His Royal Highncss thc Princc llerrent of Por
tugal, shall bc considered as Portuguese vessels. 

ART. VI. 

The mutual commerce and navigation of the suhjects o f 
Portugal and Grcat Britain rcspe~tively, in thc ports and 
seas of Asia, are expressly perm1tled to the same degree, 
as they bave herctofore heen allowed by the two Crowns: 
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Lugal c da Gran-Brctanhn, respectivamente nos portos c ma
res ela As ia, ·suo expressamente permitticlcs no mesmo grau 
em que até aqui o Wem sido pelas duas Corôas: c o com
mercio c nuvcgarito nssim permittidos serão postos d'aqui 
em dian te c para cmpre sobre o pé do comrncrcio e nave
gação da Nação mui faYorecicla que commerceia nos portos 
c mares da Asia; isto é, que ·nenhuma da o Altas J>a rlc · Con
tratan l co ncederá f~.nor ou privilegio algum, m mnotcrias 
de commercio e de na,egarão, aos Ya ·allos de algum outro 
E taclo que commcrccia nos portos e mares da .\ ia, que 
não seja lambem concedido quarn prox imc, nos me mos 
termos, nos vassallos dn outra Alta Parte Conl rnlan tc. 

Sua lHage·tadc Britannica se obriga em Seu proprio 
nome, c no de cu herdeiro c Successorc , a não fazer 
regu lação alguma que posa ser prejudicinl ou inconveniente 
ao commercio e navcgnçíio dos vassallo? de Sua Alteza Heal 
o J>rincipc Regente de "Portugal nos portos c mares ela Asia, 
em toda a cx.ten üo que é ou possa s r para o futuro per
mittida ú Nação mais l'<lvorccida. 

E S11n Alteza B.cal o Príncipe Regente de Portugal se 
obriga igualmcutc no Seu proprio nome, c no de Seus Her
ueiro c Successorcs, a nuo fazer rcgularões ul;;umns que 
pos am cr prejudicinc ou inconr nicnlcs ao commercio e 
na1·cgação dos va .. nllos de Sua l\lagestndc Brita01nica no 
portos, mures c domínios que lhes . ão franrjueados em vir
tude do presente Tratado . 

ART. YIJ. 

As duas \llns Partes Conlralnnlcs re ohcr:nn, a re 
peito elos privilegias que dcvrm gosnr os vnssallo de cada 
uma d'Ellus no terriLorios ou domínios da outra, que c 
obsennsse de ambas as parte u mais perfei ta reciprocidade. 
E o vnssallos de cada uma das Alias Partes Contralant s 
terão li He c inqu •stionnYcl direi Lo d viajar e d rc ·idir no 
terrilorios ou domínios da outra, de occupar casas c arma
zcns, c de dispor da propriedade p ssoal, de qualquer qua
lidudc ou dcnominoçuo, por I'Cnda, doação, troc11 ou testa
mento, ou por outro qualquer modo, sem que se lhe ponl~a 
o mais I yc impedimento ou obstaculo. Elles não. serão obn
gado a pa"ar tributos ou impostos al gu~;~s, dcbmxo de qnal-
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and thc commcrce and navigatio.n thus permitted, shall he
reaftcr, :md for ever, *be placccl on the footing of the com
merce and naYigalion of the most favoured Nation Lrading 
in the ports and seus o f Asia; that is, that neither o f the 
High Contracting Partics hall grant any favour or privi
lege iu matters ot' comrncrce anel navigation, to thc subjects 
of Dll)' oLhcr State tradinrr within the ports nnd scas of Asia, 
which shall not be also rrranted quam proxime on Lhe same 
terms lo tbc subjccts of ·the othcr Contracting Party. 

His Britannic Majesty engages in His own name, and 
in that of His heirs anel successors, not to make auy re
gulation which may bc prejudicial or inconvcnient to the 
commercc anel navigation of the subjects ofHis Ropl High
ness Lhe Princc Hcgent o f Portugal within Lhe ports anel seas 
of Asia, to tbc cxtent which is or may hcrcafler hc per
mitted to lhe most fayoured NaLion. 

Anel His Royal Highncss Lhe Prince Rcgent o f Portugal 
does ai o encragc in Bis own na me, anel in tbat of His beirs 
and successors, not Lo malw any rcgulalions wbich may bc 
prcjudit:ial or inconvcnient lo the commercc and navigation 
of thc snbjccts of His Britnnnic 1\lajcst~' wiLhin lhe ports, 
seas and dominions opened lo them by virtuc of the present 
TreaLy. 

ART. VII. 

The two High CootrucLing Parties harc rcsolre~, with 
respcct to Lhe vrivilcges lo be enjeyed by the u bJccts o f 
each of them withiu the territories or dominions of the 

· other, that thc most perfcct rcciprocit)' shall be observed 
on holh sidcs. And thc subjects ol' cach of Ll1e lligh Con
tracLino Parties shall havc a free and unqucstionablc right 
to travei anel to reside within thc t rritorics or dominions 
of thc other, to occupy houses anel warehouses, anel to 
dispo se oi' personal propcrLJ o f cvery sort anel denomination, 
by salc, donation, exchangc or testamcnt, or in any other 
manncr whatsoever, witbout anJ the smallest impediment 
or hindrance thereto. They shall not hc compelled to pay 
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quer pretexto que seja, maiores do que aquelle~ que pagam 
ou possam ser pagos pelos proprios vassallos do Soberano 
em cujos dominios elles residirem. Não serão obrigados a 
servir forçadamente como militares, quer por mar, quer per 
terra. As suas casas de habitação, armazens, e todas as partes 
e dependencias d'elles, tanto pertencentes ao seu commercio 
como á sua residencia, serTto respeitadas. Elles não serão 
sujeitos a visitas e buscas vexatorias, nem se lhes farão exa
mes e inspecções arbitrarias dos seus livros, papeis ou con
ta·s, debaixo do pretexto de ser de auctoridade suprema do 
Estado. 

Deve porém ficar entendido que, nos casos de traiçuo, 
commercio de contrabando e de outros crim.es, para cuja 
achada ha regras estabelec idas pelas leis do paiz, esta lei 
será executada, sendo mutuamente declarado que nuo se 
admittiruo falsas e maliciosas accusações, como pretextos 
ou escusas para visitas e buscas vexatorias, ou para o exame 
de livros, papeis ou contas commerciaes, as quaes visitas ou 
exames jámais terão Jogar, excepto com a sancçâo do com
petente Magistrado, -e na presença do Consul da Nação a 
que pertencer a parte accusada, ou do seu deputado ou Fe
presentante. 

ART. Vlll. 

Sua· AI teza R~al o Pri nci pe Regente ,de Portugal se obriga 
no Seu proprio nome, e no de Seus Herdeiros e Successores, 
a qm~ o commercio dos vassa llos Britannicos nos Seus do
mínios não será restringido, interrompido ou de outro algum 
modo affectndo pela operaçuo de qualquer monopolio, co~
ti;ato ou privilegios excltlsivos de Yenda ou de compra, se]U 
qual for; mas antes que os vassallos da Grau-Bretanha terão 
liv:e e irrestricta permissão de comprar e vender de, e a 
quem quer que for, de qualquer modo ou fórma que pos~a 
convir-lhes, seja por grosso ou em retalho, sem serem obr!
gados 11 dar prel'erencia alguma ou favor em conseque~cta 
dos ditos monopolios, contratos ou privi_legios. excl~stvos 
de venda ou de compra. E Sua ~lagestade Bn~n~t~a se 
obriga da Sua parte 'a observar fielmente este prmCipto as
sim reconhecido e ajustado pelas duas Altas Partes Contra-
tantes. · 
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any taxes or imposts, under any pretext whatsoever, greater 
than those that are paid or may be paid by the native sub
jects o f the Sovereign in whose dominions they may he re
sident. They shall be exempted from all eompulsory mili
lary service whatsoever, whether hy sea or laod. Their 
dwelling-houses, warehouses, and ali the parts and appur
tenances thereof, whether for the purpose of commerce or 
o f residence, shall be respected. They shall not be liable to 
any vcxatious visits and searches, nor shall any arbitrary 
exami.nation er inspection oftheir books, papers or accompts 
be ma de under colou r o f the supreme authority o f the State. 

lt is, however, to be understood, that in the cases of 
treason, contraband trade and other crimes, for the dete
ction of which provision is madc by the law of the land,. 
that law shall be enforced, it 1leing mutually declared, that 
false and malicious accusations are not t.o be admitted as pre
texts or excuses for vexatious visits and searches, or for exa
minations of commercial books, papers or accompts, which 
visits or examinations- are never to take place, except under 
thc sanction of the compctent :Magistrate, and in the pre
sence o f · the Consul o f tbe Nation to whicb the accused 
party muy belong, or of his dep.uty or representative. 

, ART. VUI. 

His Royal Highncss the Prince Regent o f Portugal en
gages in His own nome, and in that of His Heirs and Suc
cessors, that the commerce of British subjccts within His 
dominions sha\1 not be rcsLrained, interruptcd, or otherwise 
affected by the operution of uny monopoly, contract, or ex
clusive privileges of sale or purchase whatsoever, hut that 
the subjects of Great Britain shall have free and unrestri
oted permission to buy and sell · from and to whomsoever, 
and in whatever form or manner they may please, whether 
by wholesalc or by retoi!, without being obliged to give 
arry preferencc or favour in consequence of the said mouo
polies, contracts, or exclusive privileges of sale or purchose. 
And His Brita:nnic l\fajesty does on Hís part engage to observe 
faithfully this principie thus recognized and loid down by 
the two High Contracting Parties. 
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Porém deve ficar clistinctamente entendido, que o pre
sente Artigo não será interpretado como invalidando ou affe
ctando o direito exclusivo possuído pela Corôa de Portugal 
nos Seus proprios domínios, a respeito dos contratos do mar
fim, do pau lHazil, da urzelu, dos diamantes, do oiro em pó, 
da polvoru e do tabaco mnnufacturado. Com ta nto porém q~c~e, 
se 'os sobreditos artigos vierem a ser geral ou separadamente 
artigos livres para o comrlll~rcio nos domínios de Sua Altr.za 
Real o Princi.pe Regente de Portugalj será permittido aos 
vassallos de Sua Mngestade Britannic.n o commerciar n'elles 
tão livremente e no mesmo pé em que for permitLido aos 
vassullos da Nuçno mais l'avorecidrt. 

ART. lX. 

Sua Alteza Heal o Príncipe Hegentc de Portugal c Sua 
Magestade 13ritannica coméem e accordnm que cada uma 
das Altas l)artes Contratantes terá o direito de nomear Con
sules Gcrnes, Consu les ~ Vice-Consules em todo~ aquelles 
portos cl0s domínios da outra Alta Parte Contratante, onde 
elles sUo ou vossam ser necessarios pura augmento do com
mercio, e para os interesses cmnmcrciaes dos vussullos com
merciàntcs de cuda uma elas duas Corôas. Porém fica ex
pressamente estipulado que os Consules, de qualquer classe 
que forem, nuo seruo reconhecidos, recebidos, nem permit
tidos obrnr como taes, sem que sejam dm~idamcnle quali
ficados pelo seu proprio Soberano, e approvados pelo outro 
Soberano em cujos domínios elles , devem ser empregados. 
Os Consules de todas as classes dentro dos domínios de cada 
uma das Altas Partes Contratantes s 1·ão postos respectiva
mente no 'pé de perfeita reciprocidade e igualdade. E sendo 
elles nomeados sómente para o fim de facilitar e assistir nos 
negocias ele commercio e rwvegu~.üo, gosarão portanto só
mente dos privilegias que pertencem ao seu logar, e que são 
reconhecidos c adrni tticlos por todos os Governos, como ne
cessarios para o devido cumprimento do seu officio e err~
prego. l~lles seriio em .todos os casos, sejam civis ou ?r~
minaes, inteiramente sujeitos ús leis do paiz em que residi
rem, c gosnruo tambem da plena e inteira protecção d'aquel
las leis, em quanto elles se conduzirem com respeito a 
ellas. 
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B u t i t is to be disti octl y understood, that tbe present 
Article is not to be interpreted as invalidating or affeclioo· 
the cxclusive rigbt possessed by the Crown of Portugal wi~ 
thin its own dominions to thc farm for the sale of ivot')', 
brazil-wood, urzela, diamonds, gold dust, guopowder, and 
tobacco in the forro of sn u:ff. Provided however, that shoulel 
the abovc-mentioned articles, genera ll y or separately, ever 
become articles of free commerce within the àominions of 
His Roynl Highness tbe Prince Regent of Portugal, the sub
jects of His Britannic Majestr shall be permitted to tl'affic 
in them as freely anel on the same footing ns those of the 
most favoured ~ation. 

AHT. IX. 

His Royal Highness lhe Prince Regent o f Portugal and 
His Britannic Majestr haYe agreed anel resolved, that eacb 
of tllC Hi(lb Contracting ParLies shall have tb.e right to no
minate and appoint Consuls General, Consuls and Vice Coa
suis in ali the ports o f thc elo mio ions o f the othcr Contract
ing Party, wherein tbey are or may be necessary for the 
advancement of commerce, and for tl1e commercial interests 
of the trading subjects of either Crown. But it is expressly 
stipulated, that Consuls, of whatsoever class they ma.y be, 
sball not be ackno'\\' leclged nor received, nor permitted to 
act as such, unless dulJ !lualified hy their own Sovereign, 
anel approved of by the other Sovereign in whose dominions 

· tbey are to be ernployed. Consuls of ali classes within the 
dominions of each of the High Contracting Parties are res
peclive1 y to be placed upon a footing o f perfect reciprocity 
and equality. Anel belng appointeel solely for the purpose 
of facilitating and ass isting in affairs of commerce anel navi
ga Lion, they are only to possess the privileges which helong 
to lheir station, anel which are recognized anJ admitted h)' 
ali Governments, as necessary for Lhe due fulfilment of their 
office and employment. They- are in ali cases, :wbether civil 
or criminal, to be entirely amenable to the Iaws of the 
country in which tbey may reside, and they are also to 
enjoy tbe full anel entire proteclion of those Ia>YS, so long 
as they conduct themsehes in obedience tbercto. 
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ART. X. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, dese
jando proteger e facilitar nos Seus domínios o commercio 
dos vassallos da Gran-Bretanha, assim como as suas relações 
e communicações com os Seus proprios vassallos, Ha por 
bem conceder-lhes o privilegio de nomearem c terem 1\'Ia
gistraQos especiaes para obrarem em seu favor como Juizes 
Conservadores n' aquelles portos c cidades dos Seus domí
nios em que houver Tribunacs de ,J usti'ça, ou possam ser 
esta~elecidos para o futuro. Estes Juizes julgarão e decidirão 
todas as causas que forem levadas perante elles pelos vassal
los Britannicos, do mesmo modo que se praticava antiga
mente, e a sua auctoridacle e sentenças serão respeitadas. 
]~ declara-se serem reconhecidas e renovadas pelo presente 
Tratado us ,leis, decretos e costumes de Portugal relativos 
á jurisdicção do Juiz Conservador. Elles serão escolhidos 
pela pluralidade de votos dos vassallos Brit11nnicos que re
sidirem ou commerciarcm no porto ou Jogar em que a ju
risdicção do Juiz Conservador for estabelecida; e a escolha 
assim feita será transmiltida ao Embaixador ou l\finistro de 
Sua Magcstade Britannica residente na Côrte de Portugal, 
.para ser por elle apresentada a Sua Alteza Real o Príncipe 
Regente de Portugal, a fim de obter o consentimento e con
firmação de Sua Alteza Ueal: e no caso de a não obter, as 
partes interessadas procederão a uma nova eleiç.ão, até que 
se obtenha a Real Approvação uo Príncipe Regente. A remo
ção do Juiz Conservador, nos casos de falta de dever ou de 
delicto, será lambem eflectuada por um recurso a Sua Al
teza Real o Príncipe ;Regente de Portugal, l)Or meio do .Em
baixador ou Ministro Dritannico residente na Côrte de Sua 
Alteza Real. Em compensação d'csta concessão a favor dos 
vassallos Britannicos, Sua :Magestadc Britannica se obriga a 
fazer guardar a mais estricta e escrupulosa observuncia áquel
las leis, pelus quaes as pessoas· c a propriedade dos vassallos 
Portuguezes residentes nos Seus domínios são asseguradas 
~ protegidas; e das quaes clles (em commum com todos os 
outros estrangeiros) gosam do beneficio pela reconhecida 
equidade da jurisprudencia Britannica e pela singular excel~ 
1encia da sua Constituição. 

E demais estipulou-se que, no caso de Sua Magestade 
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ART. X. 

His Royal Higbness the Prince Regent of Portugal, de
siring to protcct and facilitate the commerce of the suhjects 
o f Great Britain within His dominions, as well as their re
lations of intcrcourse with His own subjects, is pleased to 
grant to them tbe privilegc of nominating and having spe
cial Magistrates to act for thcm as Judges Consenalor, in 
those ports and cities o f His dominions in which Tribunais 
and Courts of Justice are or may hereafter he established. 
These Judges shall try and decide ali causes hrought hefore 
them hy Briti h suhjccts, in thc same manner as formcrly, 
and their authority and determinations shall he respected; 
and tbt;! laws, decrees and customs ofPortugal, respecting the 
j urisdiction o f tbe J udge Conservator, are declared to )Je re
cognized anel renewecl hy the prcsent Trcaty. They shall be 
chosen by thc plurality of British subjects residing in or 
trading at thc port or place where the jurisdiction of the 
Judge Conservator is to he established, and the choice ·so 
rnade shall bc transmittcd to His Britannic Majesty's Am
hassador or Minisler resident at the Court of I>ortugal, to 
hc by him laid before His Royal Highness the Princc Re
gent of Portugal, in order to oblain His Royal Highne s's 
consent and confirmation; in case o f not obtaining w hich, 
the partics intcrested are lo proceed to a new clection, un
til the Royal Approbation of the Prince Regent be oblained. 
The remova! of tbc Judge Conservator, in cases of neglect 
of duty or delinqucncy, is also to bc effected by an appli
cation to His Uoyal Highness the Prince Regent of Portugal 
through thc channel of the British Ambassador or lHinister 
resident at Uis Uoyal Highncss's Court. In return for this 
concession in favour of British subjects, Bis Britannic Ma
jesty engages to cause the most strict and scrupulous obser
vance and obcdiencc to be paid to those laws, by which the 
persons and property of Portuguese subjects residiug within 
His dorninions are secured and protected; and ofwhich they, 
(in common with ali other foreiguers) enjoy the benefit, 
throuuh thc acknowledged equity of British jurisprudence, 
and tl~e singular excellcnce of the British Constitution. 

And it is further stipulated, that in case any favour or 

1810 
Fevereiro 

19 



1810 . 
liCVCI'Cii'O 

19 

366 JHHNADO DA SENHORA D. 1\IAI\U. I. 

Britannica conceder aos Yassallos de algum outro Estado · 
qualquer favor ou privilegio que seja analogo ou se asseme
lhe ao privilegio de ter Juizes Conservadores, concedido por 
este Artigo aos vassallos Britnnnices residentes nos dom i nios 
Porluguezes, o mesmo favor ou privilegio será consid.erado 

. como igualmente concedido aos vassallos de Portugnl resi
dentes nos domínios Brit<innicos; do mesmo modo como se 
fosse expressamente estipulndo pelo presente Trnlado. 

AUT. XI . 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de. Portugal c Sua 
l\'lagestadc Britannica conv~cm particulannenle em conceder 
os mesmos favores, honras, immuniclades, privilegias c isen
ções de direitos e impostos aos Seus respectivos Embaixa
dores, 1\1inistros ou Agentes acreditados nas Côrtcs de cada 
uma das Altos Parlcs ·Contratantes: e qualquer favor que 
um d0s dois Soberanos couceder a este respeito na Sua pro
pria Corte, o outro Soberano se obrign a conceder simi
lhantemente na Sua Corte. 

AIIT. XII. 

Sua Alteza Hcal o Príncipe Regente ele Portugal declara 
e se obriga no Seu proprio nome, e no de Seus herdeiros 
e successores, a que os vassallos de Sua :Magestacle Bri tau
nica resiclenles nos Seus Lerritorios e domínios não serfw 
perturbaclos, inquietados, perseguidos ou molestados por 
causa da sua rel igião, mos ar1,les terão perfeita liberdade de 
consciencia e licença para assistirem e celebrarem o Serv iço 
Di"ino em honra do ToJo Poderoso :Oet1s, quer seja dentro 
de suas casas partieulares, quer nas suas particulares igrejas 
e capellas, que Sua Alteza Real agora e para sempre; gra
ciosamente lhes concecle a }Jermissão de edificarem e man
terem dentro elos Seus domínios. Comtanlo porém que as 
sobreditas igrejas e capellas serão c.onstruidas de tal modo 
que externamente se assemelhem a casas de habitaçüo; e 
tarn~em que o uso dos sinos lhes não seja perrn i tt ido p·ara 
o fim de onnunciarem publicamente os horos do Servit,;o 
Divino. Demais estipulou-se que nem os vassallos da Grau
Bretanho, nem outros quaesquer estrangeiros de communbuo 
diff'erente da religião domif/ante nos domínios de Porlugol, 
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privilcge should be granted by His Britannic ::\Iajest} to t.hc 
subjects of any other State, wbich may seem to be analo
gous to, o r to resemhle tbe privi lege o f having J udges Cou
servators, granted .b}· 'this Articlc to British subjects resi
ding in tbe Portugucse domiuions, tbe same favour or pri
vilege shall be considered as also gránted to lhe subjects 
of Portugal residing wit4in the British domiuions, in the 
same manner as if it were cxpressly stipulated by the prc
sent Treaty. 

ART. X.J. 

. His Royal Highness tbe Prince Regent of Portugal and 
~is Britannic l\Iajesty agree severally to grant tbe sarne fa
vours, honours, immuoities, priYileges and exemptions from 
duties and imposts to Their respective Amhassadors, 1\linis
ters, or accredited Agents at the Courts of each o f Tbem; 
and whatever favour either o f the two SoYereigos sball grant 
in this particular at His own Court, the other Sovereign. 
engages to grant the same at His Court. 

ART. X.H . 

His Royal Highoess the Prince Regent 'of Portugal de
clares and enga"'es in His owu name, and in that of His 
heirs anel successors, that the suhjecls of His Britannic 1\la
jesty residiog witbin His territories and dominions, shall not 
be disturhed, troubled, persecuted or an noyed on account 
of their rel igion, hut that they shall have perfect liherty of. 
conscieoce therein, and leave to attend and celebrate Divine 
Service to the honour of Almighty God, either within thcir 
own printte houses, or in their own particular churches 
and· chapels, which His Royal .Highness doês now and for 
ever graciousl)' grant to them the permission of huilding 
and maintaining within Ris dominions. Provided, however, 
that the said cburches and chapels shall be bnilt in such a 
manner as exteroally to resemble priYate dwelling houses; 
aod also, that the use of bells be not permitted therein, for 
the purpose o f publickly announcing the time of Divine Ser
vice. And it is further stipulated,' that neither the suhjects 
of Great Britain, nor any other foreigners of a differeot com
munion from the religion estahlished in the dominions of 

1810 
f".Cvereiro 

19 



1810 
Fevereiro 

19 

368 REINADO DA SENH<).RA, D. lU AlUA I. 

serão perseguidos ou inquietados por materias de consciencia 
tanto nas suas pessoas como nas suas propriedades, emquanto 
elles se conduzirem com ordem, decencia e moralidade, e de 
u~a maneira conforme aos usos do paiz e ao seu estabeleci
mento religioso e J>Olitico. Porém se se provar que elles pre
gam ou declamam publicamente contra a Religião Catholica, 
ou que elles procuram fazer proselytos ou conversões, as pes
soas que assim delinquirem poderão, manifestando-se o seu 
delicto, ser mandadas saír do paiz em que a offensa tiver sido 
commettida. E aquelles que no publico se portarem sem res
peito ou com impropriedade para com os ritos e ceremonias 
da Religião Catholica dominante, serão chamados perante a 
policia civil, e poderão ser castigados com multas ou com pri
são em suas proprias casas. E se a offensa for tão grave e tão 
enorme que perturbe a lranquillidade publica e ponha em pe
rigo a segurança das instituições da Igreja e do Estado esta
belecidas pelas leis, as pcssoos que tal olfensa fizerem, hovendó 
a devido prova do facto, poderão ser mondadas sair dos do
mínios de Portugal. Permittir-sc-ha tambem enterrar os YaS
sallos de Sua Mogestade Dritannica, que morrerem nos ter
ritorios de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, 
em convenientes Jogares que serão designados para este fim. 
Nem se perturbarão de modo algum nem por qualquer mo
tivo os funeraes ou as sepulturas dos mortos. Do mesmo 
modo os Yassallos de Portugal gosarão nos domínios de Sua 
Magestade Britannica de uma perfeita e illimitada liberdade 
de consciencia em todas as materias de religião, conforme 
ao systema de tolerancia que se acha n' elles estabelecido. 
Elles poderão livremente praticar os exercícios du sua re
ligião publica ou particularmente nos suas proprias cosas 
de habitação, ou nas capellas e Jogares de culto designados 
para este objecto, sem que se lhes ponha o menor obsta
cuJo, embaraço ou diffi culdade alguma, tanto agora como 
para o futuro. 

ART. XIII. 

Conveiu-se c ajustou-se entre as Altas Partes Co~~ra
tantes, que se estabelecerão paquetes para o Oro de factl~tar 
o serviço publico das duas Côrtes e as relações commewaes 
dos seus respectivos vassallos. Concluir-se-ha uma Conven
ção sobre as bases da que foi concluída no Rio de Janeiro 
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Portugal, shull he persecu tcd or cli squic ted for conscience's 
sake, eiLhcr in thcir pcrsons or propcrLy, so longas thm 
conduct thcm clves wilh ordcr, dcccncy anel moralitJ'~, 
and in a munner con formnbl to thc usngc of the coun
try, and to its con titulion in Church u._nd Statc. But if 
il should Le provcd that thc) prcuch or declaim puhli ckl 
ngain t lhe Catbol i Rcli rr ion, or that theJ endc[JYOur to 
makc prosclytes or corweris, thc partics so offcnding may, 
upon manifestation of thcir delinqucncy, be eut out of thc 
counlrJ in which thc offencc shall havc been committcd. And 
those who bcha\'e in puhlick with clisr spcct or impropriet) 
toworcls the forms anel cremonies of lhe e tabl ishrd Catho
lic Religion, sha \1 be amcnablc to the iri l palie , anel ma~ 
be punishcd by fine or by confincmcnt witbin their own 
dwellinghouses. Atld if the offi nce b so flagrunt anel so 
cnormous as to disturb tbc publick lranquillity, or endanger 
the safcty of the inslituti ons ofChurch anel Statc (as establis
hcd by law), the pnrties so oflcndino· may, ou due proof oi' 
the facl, bc ent oul o f thc clominions of Portugal. Liberty 
shall also be granled lo bury the suhjects of His Britannic 
Majestr, "ho may die in thc tcrritori s of Hi llo)'al High
ness lhe Prince R g nL ofPortugal, in conYenient place to 
be appoinled for that purpose. Nor shall lhe funerais or se
pulchres of lhe dead he clisturbcel in any wise, nor upon any 
nccount. In the some manncr the uhjects of Portugal shall 
enjoy within ali the dominions of His Britannic Majesty a 
pcrfcct and nnrestrained liberty of conscience in all matlcrs 
of reli ()' ion, agreeahly to the syslcm oi' toleration establ ished 
therein. They may frecly pcrform the exercise of thc.ir re
ligion puhlicklr, or privatcly, witbin thcir own dwelling
houses, or in the chapcls and places of worship appointed for 
that purpose, without any lhe smallest hindrance, annoyance 
or diffieulty wbatsoever, either now or hereafter. 

AHT. Xlll . 

It is agreed and convcnanled by lhe High Contracting 
Parti e , tha t pucket · shall be e lablished for the purpose o f 
furLhcring lhe public service of Lhe two Courts, anel of fa
?i litating thc commercial intercourse of their respective suh
Jects. A Comrention sball be conclucled forthwith, on the 

TO~l. IV. 2t 
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aos quatorze de Setembro de mil oitocentos e oito, (1) para 
determinar os termos sobre que se estabelecerão os referi-
dos paquetes; a qual Començuo serú ratificada ao mesmo 
tempo que o p~esente ·~ratndo. 

AilT. XIV. 

Conveiu-se c ajustou-se, que as pessoas culpadas de alta 
traição, de falsidade e de outros crimes de uma natnrezrn 
odiosa, dentro dos domínios de qualquer das Altas Partes. 
Contratantes, não serão admittidas nem receberão protecçãQf 
nos dominios da outra. E que nenhuma das Altas Partes 
Contratnntes receberá de proposito e deliberadnmente no~ 
seus :Estados, e entreterá ao seu serviço, pessoas que forem 
vassallos da outra Potencia, que desertarem do serviço mi
litar cl'elln, quer de mar, quer de terra, antes pelo contra
rio as dernittirão res.pectivnmente do seu serviço logo que 
assim forem requeridas. Mas conveiu-se e (leclarou-se, que 
nenhuma das Altas Partes Contratantes concederá a qual
quer outro Estado fnvor algum a respeito ele pessoas que 
desertarem do serviço d'aquelle l~staclo, que não seja con
siderado corno concedido igunlmente ú outra Alta Parte Con
tratante, do mesmo modo como se o referido favor tivesse 
sido expressamente eslipttlado pelo presente Tra-tado. De 
mais conveiu-se, que nos casos ele deserção de moços ou 
marinheiros das embarcações pertencentes aos vassallos de 
qualquer das Altas Partes Contratantes, no tempo em que 
estiverem nos portos ela outra Alta Parte, os Magistrados 
serão obrigados a dar efficaz assistencia para a si.1a apprchen
são sobre a devida representaçuo feita para este fim pelo 
Consul Geral ou Consul, ou pelo . seu deputado ou represen-

' tnnte, e que nenhuma corporação publica, civil ou religiosa, 
terú poder de proteger taes desertores. 

ART. XV. 

Todos os generos, mercadorias e artigos, quaesguer que 
sejam, da producção, manuractura, industria ou mvenção 

(1) Tal Convenção nunca vimos, mas sim a <JI)C foi concluidn no Rio 
de Janeiro a 19 de Fevereiro de 1810, que em seu log,ar se insere. 
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hasis of that which was signed at Rio de Janeiro on the 
fourtcenlh day of Scptembc~·. onc thousaod cight hundred 
und cight, in order to settle the terms upon which the said 
packets are to bc eslahlished; which Convention shnll he 
ratified at thc same time with the prcsent Treaty. 

,~RT . XIV . . 

It is agrecd anel covenanted, that persons guilty of high 
treason, forgery, or olher offcnces of a heinous nabure, wí
thin the dominions of either of the High Contracting Par
ties, shall not hc barboureel nor receive protection in the 
do,uinions of the other. Anrl that ncithcr o f th~ High Con
tracting Partics shall lmowingly and wilfully receivc into, 
anel enterlain in Thcir servicc, pcrsons, subjects ofthe other 
powers, deserting from the military servicc thereof, whether 
by seu or land, bUt that on the contrary thcy shall each 
rcspectivcly discharge any such person from Their service, 
upon hcing rcqnired. But it is agreed anel declnred, that 
neither of the Higb Contracting. Parties shall grant to any 
othcr Statc any favour on the subject of persons dcserting 
from Lhe service o f thnt State, which shnll not be considered 
as grnnted also to thc other I-Iigh Contructing Pnrty, in the 
same manncr as i f thc saicl favour had heen expressly stipula
ted h)' Lhe prescnt TreatJ. And it is further agreed, tbat in 
cases of apprentices or sailors deserting from Yesscls bcloog
jng to the suhjccts of either of thc High Contracting Par
ties, while within the ports of thc other party, the Mngis
trates sha\1 he bound to give effcctunl assist~tnce for their 
apprehension, on due application to that effect being made 
b)' the Consul General or Consul, or h)' his deputy or re
presentalivc, and thnt no puhlic boel y, civil o r rcligious, sl1all 
have the power of protecting such deserters. 

ART. XV. 

Ali aoods, mcrchandizes and articlcs whatsoever, o f the 
p~·oduce~ man~facture, .indu~try ?r inyention of tbe do~i
mons anel subJects of H1s Bntanmc l\fajesty, shall be ndmit
ted into all anel singular the ports anel dominions of Bis 
Royal Highness thc Prince Regent of Portugal, as well in 
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dos domínios e vassn llos de Sua lVIagestacle Brilaunica, se
rão admittidos em todos e em cada mp dos portos e clomi
nios de Sua Alteza Real o Príncipe Regent·~ de Portuga l, 
tanto na :Europa' como na America, Africa c Asia, quer se
jam consignados a vnssallos Britunnicos, quer a Porlugueíles, 
pagando geral c un icamente dire i ~os de quinze por ceuto, 
co nforme o valor que lhes for estabelecido pela pau ta, que 
na lingna Portugueza corresponde ú tahuu das avaliações, 
cuja principal base será ·a fuctura jurada dos sobredi tos ge
·neros, mercadorias e artigos, tomando tambem em couside
Tnç.'àO (tanto quanto for justo e praticavcl) o preço corrente 
dos mesmos no pai>~ onde ell cs forem importados. Esta pauta 
ou avn liaçào será determinada c fixada por um igual nu
mero ele negociantes Britannicos c Portuguezes, ele con11e
'Cida inteireza c honra, com a assislencia, pela parte dos 
negociantes Brilnnnicos, do Consu l Geral ou Consul de Sua 
Magestac!e Britannica, e pela parte elos negociantes Portu., 
gnezes, com a ass istcncia do Superintcudente Oll Adminis- . 
trador Geral dn Alfandega ou elos seus respectivos deputa
dos. E a sobredita }lau ta ou tahua das avaliações se fará 
e promulgará em cada um elos poTtos, pertencentes a Sua 
Alteza Ücal o Príncipe Rcgcnt~ de P~rtu ga l , ?m que _ba.jn 
{)lJ possam haYer Alfandegas. l•Jla scra conclmda e prmcl
piarú a ter eG'eito logo que for possivcl, depois da troca das 
ratificações do presente Tratado, c com certeza dcnl!ro elo 
espa<:o ela data da referida troca; c será rcvisia c altcradn, 
se necessario for, de tempos a tempos, seja em sua tolali
dade ou em parte, todas as vezes que os 'assal los de Sua 
Mageslacle 'Brilannica, residentes nos dominios de Sua Al
teza Real o Príncipe Jlegcntc ele Portugal, assim hajam de 
requerer por viü do Consu l Geral ou Co nsul de Sua l\'la
gcstade Britannica, ou quando os negociantes vassallos ele 
Portugal fizerem a mesma requisição para este fi m da sua 
propria par te. 

AUT. XVI. 

Porém s~ durante o in Lervall o colrc u troca das rat ifi
<:ações do presente Tratado e a prornulgaçüo da sobredi ta 
-pauta, alguns gcneros ou mercadorias da producção ou ma
.nufactma elos clomin ios ele Sua Magestacle Britonnica entra
rem TIOS portos de Sua Alteza neal o Principc Regente de 
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Europe as in America, AJrica and Asia, whether cons io·ned 
to British or Porl.uguese subjccts, on paJing gcner.a lly and 
solely dulies to lhe nmouut ol' fiftccn per ccnt, accorcling to 
thc valuc which shall bc sct upon thcm b. a tariff, or ta
blc of Yaluations, called in lhe Portuguese Janguage pauta, 
the principal hasis ofwhich shall be lhe sworn invoice cost 
of the aforesaid goods, mercha ndizes anel nrticles, taking 
nlso into consicleration (ns far as may bc just or practica
blc) the cunenl prices thereof in Lhe co untry into which 
the} are imported. This tari[ or valuation shall be delermi
ued anel scttlecl by an equal numbcr ol' Rri ti sh anel Portu
guese mcr hants o[ known iutegriLy anel honour, with the 
assistancc, on· the part of thc British mcrchants, of I!is Bri
tannic l\Iajcsty's Consul General or Cousul, anel on the part 
of tbc Portugucse mcrchanls, with lhe assistnnce of the Su
·pcrint ndunt or Admioistrator General of th c Customs, or 
of the.ir rcspcoLive cleputies. Anel t.he nforesnid tnriff or ta.ble 
o f valuations shall Le made nnd promulgutcd in each of the 
J>Ort bclo11gioo- to His llopl Highness thc Prince Rerrent 
ofPortugal, in which thcrc are or may he CusLom-Houses. 
1 t shall bc cone! udecl, a nd bcgi n I o haYe cffcct as oon as 
possiblc aflcr lhe cxchangc or thc ratiô calions of thc prcscnt 
Trealy, anel cerlainly \YiLhin thc spncc o[ three months re
!'koncd f'rom the date o!' lhat ex hnnc:rc; and it shall be re
' iscd anel nlt ercd if necessary, from time lo Lime, either in 
lhe wholc, or in pnrl, whenC\ cr t.hc subjccls ofHis Britannic 
:Mnjesty, rcsident within thc dominions oriTis Ro)'al Higbuess 
the Princc lkg nt of Portugal, shull mnkc a requisilion to 
that c[cct throun-h Lhe medium of His Brilannic 1\Iaje !T's 
Consul General or Consul, o1· whencycr thc trading anel com
mercinl subjecls oi' Portugal shaJI make thc sRmc requisi lion 
on Lhe i r own pnrt. 

All.T . X.YI. 

But cluring thc inlervnl bcLwecn lhe cxchatlO'e of Lhe 
rntificntio11s oi' thc prescnt Trealy and Lhe promulgalion of 
lhe nbore-meutioned tariíf, should nn~ goods or mcrchan
dizes, the produce or mannfaclurc of' Lhe clominions of IIis 
Jlritrwnic Majesty, arri Yc in lhe porls of Bis Royal fl io·h-

1810 
Fevereiro 

19 



t8t0 
·Fevereiro 

19 

37.4 REINADO DA SENHORA D. MAlllA I. 

Portugal, conveiu-se, que scr'iio admittidos para o consum
rno pagando os referidos direitos de quinze por cento, con
forme o ''alor que lhes for fixado pela pauta actualrnente 
estabelecida, se cllcs forem generos c mercadorias dos corn
prchendidos ou avaliados na sobredita pauta, c se o não forem 
(assim como se alguns generos ou mercadorias vierem para 9 
futuro aos portos dos domínios .Portuguczes, sem serem dos 
espnci Gcadamentc avaliados em a nova tarifa ou pauta, que 
se ha de fazer em conscqucncia das estipulações do prece
dente Artigo elo presente Tratado) serão igualmente admit
tidos pagando os mesmos direitos ele quinze por cento ad 
valorem, conforme as facturas dos ditos generos e merca
dorias, que serão devidamente apresentadas c juradas pelas 
partes que as importarem. E no caso ele suspeita de fraude 
ou de illicila pratica, as focturas serüo cxaminauas, e o va
lor rcnl dos gencros c mercadorias determinado pela deci
são de um igual numero de negociantes Portnguczcs e Bri
tannicos de conhecida inteireza e honra; c no caso de cliiTe
rença de opinião entre clles, seguida ele uma igualdade de 
votos sobre o objccto em questão, então elles nomenrão ou
tro negociante igualmente de conhecida inteireza e honra, 
a quem se referirá ultimamente o ncgoeio, e cuja decisão 
-será terminante c sem appcllaçfio. E no caso que a factura 
pareça ter sido fiel e correctn, os generos c mercadorias 
n' ella especificados serão admiltidos, pagando os direitos 
acima mencionndos de quinze por cento, e as clespezas, se 
as houver, do exume da factura serão pagas pela parte que 
duvidou da sua cxaetidão e correcção . .Mas se se achar que 
a factura foi fraudulenta e illicita, enliio os gcneros e mer
cadorias serão comprados pelos officiacs da Alfandcga por 
conta do Governo Porlugucz, segundo o valor especificado 
na lactura, com uma ncldiç'i.io de dez por cento sobre a 
somma a sim pnga pelos referidos gcneros e mercadorias 
pelos oiTiciaes ela All'andcga, obrigando-se o Governo Por
tuguez ao pagamento elos gencros assim avaliados e com
prados pelos Officiaes da Alfandega dentro do espaç~ de 
quinze dias. E as dcspezas, se as houver, do ex~me da (rau
dnlenta fuctnra serão pagas pela parte que a t1ver apresen
tado como justa e fiel. 
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ness thc Princc UegcnL o f POl'tugal, it is st.ipulatcd, that theT 
shall he aclmiLtcd for consumption on paying the aboYe-men'
tioned cluties of fifteen per cent, according to the value sct 
-on thcm by Lhe tariff now actually cslablished, sl10uld they 
be goods or merchandizes which are comprizccl or Yalued 
in thnt tariJT, anel ifthey shoulcl not be comprized or valued 
in that tnrilT (as also if any J3rilish goocls or mcrcbandizcs 
shoulcl hcreufter arrive in thc ports of thc Portuguese do
minions wiLhout having heen spccifically valuecl and rnted 
in thc new lnriff or pauta, which is to bc macle in conse
quencc of thc stipulntions of lhe prcceding Art.icle of the 
present Treaty) they shall be equally adrniLLed on paying 
thc samc dutics of fifteen per cent ad valorem, according 
to the imoices of the said goods anel rnerchandizes, which 
shall bc duly presentcd anel sworn to by the pnrties import
~ng tl1C same. And in case Lhal any suspicion of fraud or un
fair practices should ar i se, the invoices shall lle examined, anel 
the real raluc o f lhe goods or mcrchanclizes ascertained by a 
refcrence to an cqual number of British anel Portuguese 
merchnnts of known integrity anel honour; anel in case of a 
difTcrence of opinion amongst them, followccl by an cqua
lit)' of votes upon lhe suhject, thcy shall then nominatc ano
ther mercbant, likewisc of known integrity and honour, to 
whom the malter shall he ultimatcly referrcel, anel who c 
decision thcreon shall bc final; nnd witbout appeal. And in 
case thc invoicc should appear to huve been fair and cor
rect, the goods anel mcrchanclizes specifled in it, shall he 
.admi Ueu, on paJi ng the dutics aboYe-mentioned .o r ~fteen 
per ccnt, anel the expcnccs, i f ao r, o f tbe exammat10n o f 
the invoicc shall be elcfrayed by tl1e party who callecl its 
fairncss anel correctness into question. Dut iflhe invoice sball 
hc founel to be fraudulcnt anel unfair, then the goods and 
mercbandizes shall hc bought up hr the officers ~-f the Cus
toros, on Lhe account of the Portuguesc Governmcnt, nccor
ding to thc value specified in the invoice, with an acldition 
Qf ten per cent to the sum so paicl for thcm by the officers 
<>f tbe Customs, the Portuguesc Government engaging for 
the pa)'ment of the goods so Yalued and purcbased by lhe 
Officers of the Customs, within the spaee of fiftcen days. 
Anel the expences, i f any, o f the examination o f the fraudu-
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AltT. X Vll. 

Conrciu-se c ajus tou-se, que 'os artigos do trem militar 
e naval importados nos portos de Sua Alteza Real o Príncipe 
Regente de Portugal, e que o Governo Porlugucz haj a de 
querer pura seu uso , serão pagos logo pelos preços estipu
lados pelos proprietarios, que não serão constrangidos a ven
de-los debaixo ele outras condições. 

De mais estipulou-se, que se o Go,·crno Porlugucz to
mar a seu proprio cuidado c guarda alguma carregaç.ão ou 
parte ele 11ma carregação co m vistas de a comprar, ou para 
outro qua lquer fim, o dilo Governo Portugucz será respon
savel por qualCfUer perda e damn ificação que c!Ja jJOSSU SOf

frer, emquanto estiver entregue ao cu idado c p;uarda tios 
O!ficiaes do referido GoYcrno Portugucz. 

AUT . xvnr. 
Sua AILeza Real o Príncipe Regente de Porlognl Ha 

por bem co nceder aos vassallos da Gran-Drelaoha o privi
legio de serem assignanles para os direitos, que hão de pa
gar nas Alfandegus elos domínios de Sua Alteza Real, de
baixo elas mesmas condições, c dando as mcsmns scgman
ças que se exigem dos vassallos ele Porlugal. E por oulra 
parte conveiu-sc e estipulou-se, que os va~sal\os da Corôa 
de Pottugnl rcccbcruo, tanto qunnto possa ser justo ou le
gal, o mesmo favor nos Alfanclegas da Gro n-Brclanba, que 
se conceder aos vassallos naluraes de Sua l\Iagcs taclc l3r i
tannica. 

AIIT. XIX . 

Sua l\Iagestacle Brilannica pela sua parte c em Seu pro
prio nome, c no de Seus herdeiros e suctessorcs, promelle 
e se obriga a que lodos os gcncros, mcrcaclorios c artigos 
quaesquer da producção, mamtf:~ctura, indnslria ou inven
ção dos dom ínios ou dos Ynssallos de Sua AlLeza Ueal o 
'Príncipe Ucgentc ele Portugal, serão recebidos e adm ittidos 
em todos e em cada um dos porlos c domínios de Sua lVJa
gestade Drilannica , pagando geral c unicumcnle os mesmos 
direitos, que pagam pelos mesmos artigos os vassal!os tla 
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~ ent invoice shnll be paicl by thc party who presented it as 
]Ust and fair. 

ART. xvn. 
It is agrecel anel convenanted, that arLicles of military 

anel naval stores brought into the ports of His Royal 1:-Iigh
uess lhe Prince Regcot of Portugal, which the Portuguese 
Govermnent may he desirous of taking for its own use, shall 
he paid for without elelay, at the prices appoiulcel by ;the 
proprietors, who shall not be compcllcel to sell such articles 
on ao y othcr terms. 

Anel it is further stipulatcd, that if the Portuguese Go-
. vernment shall take into its own care anel custocly any cargo, 
or part of u cargo, with a view to purchasc, or otherwise, 
the sniel Portuguese Government sha ll be responsible for any 
damagc or injury thnt such cargo, or part of íl cargo, may 
receive while in thc care anel custody of the Olliccrs of Lhe 
said Portugucse Government. 

AllT. XVUI. 

His B.oyal Ilighness lhe Princc Rcgent of Porlugnl is 
pleaseel to grant to lhe subjects ol' Grent Britain the privi
lege of heing assignantes for thc clutics Lo bc pnid in the 
Custom-Houscs ol' His l{oyal Highness's dominions, on the 
same terms, anel on giving thc same sccuritics as 'are rc
quirecl from the subjects of Portuga l. Anel it is on thc other 
h anel sti pulatecl a ncl agreed, that lhe suhjecls o f lhe Crown 
of Portugal shall reccive, as far as it may bc just or legal, 
the ~ame favour in the Custom-Ho uses of Greílt 13ritain, as 
is shewn to the natural subjects of His Britannic l\lajesty. 

AUT. XIX. 

His Britannic Mnjesty does on His part and in His own 
name, anel in that of Ris heirs anel successors, promise nnd 
engage, lhal ali goods, merchanelizes anel vrticles whalsoe
Ver, of the proeluoe, manufacture, induslry or invention of 
the elominions or suhjects of His Uoynl Highness tbe Prince 
Regent o f Portugal, shall he rcceivcel und admitleel in to all 
nud singular Lhe porls and dominions of Bis Britannic 
Majesty, on paying generally anel only the same duties that 
are paid upon similar articles by lhe subjects of thc most 
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Nação mais favorecida. E fi ca expressamente declarado, que 
se se fizer alguma reducção ele direitos exclusivamente em 
favor dos generos c mercadorias Britamnicas importadas nos 
domínios de Sua Alteza Real o Príncipe llegenle de Portu
gal, far-sc-ha uma equivn lente reducção sobre os generos e 
mercadorias Portuguezas importadas nos domini os de Sua 
1\iagestadc Dritannicn, e vice-versa. Os artigos sobre que se 
deverá fazer uma similhanle equivalente reducrão, seruo de
term inados por um previo concerto e ajuste entre as duas 
Altas Pnrles Conlralanlcs. 

Fica entendido, que qualquer similhante reducção assim 
conceclida por uma das Altas Partes ú outra, o não será de
pois (excepto nos mesmos termos e com a mesma compen
sação) em l'avor de algum outro ]~s tado ou Nação qualquer 
que for. E esta declaraçüo deve ser co nsiderada como· reci
proca ela parte das duas Altas Partes Contratantes. 

ART. XX . 

Mas como ha algun s artigos da creaçüo c producçuo do 
Drazil, que são excluídos dos mercados c do consummo in
terior dos domínios Dritannicos, taes como o nssucar, cal'é, 
c outi·os artigos similhanles ao producto das Colonias Dri
tnnnicas; Sua 1\Iagestadc Dritannicn, querendo favorecer e 
proteger (quanto é possivd) o cornmercio dos vassallos ele 
Sua Alteza Real o I>rincipe Regente de Portugal, consente 
c perm ittc que os ditos arligos, ass im como todos os outros 
da creação c producção do Druzil, e de todas os outras par
tes dos domínios Portug11ezes, possam ser recebidos e guar-· 
dados em nrmazens em todos os portos dos Seus domínios, 
que forem designados pela lei por « warehousing ports >> para 
similhantes artigos, a fim de serem re-exportados, debaixo 
da .devida regulação, isentos dos maiores direitos com que 
senam carregados se fossem destinados para o consummo 
denlro dos dominios Drilanni cos, e sómente sujeitos aos di
reitos reduzidos, e despczas de re-exportação c guarda nos 
armazens. 

AllT. XXI. 

Do mesmo modo, nüo obsta11le o geral privilegio de ad
missão conced ido no decimo quinto Artigo do presente Tra
tado por Sua Alleza Real o Priucipe llegente de Porlugnl 

I 
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favoureel Nation. And it is expressly eleclared, that if any 
reduction of cluties shoulcl take place cxclusively in favour 
()[ British goocls and merchandizcs imported into the elomi
nions o f His Royal Highncss the Prince Rcgcnt o f Portugal, 
.an equivalent reduction sha\l takc pince on Portuguese goods 
.anel mcrchandizes imported iuto His Britannic Majesty's do
minions, anel vice-versa; the articles upon which such equi
valent reduction is to take pince, being settled by previous 
concert aml agreement between the bvo High Contracting 
Parties. 

It is unelerstood, that any such rcduction so granted hy 
either pqrty to tbe other, shall not he granteel aflerwards, 
( except upon thc same terms anel for thc snme compensa
tion) in favour of any othcr State or Nation whatsoerer. Anel 
this elcclaration is to be considered as reciproca! ou the part 
<lf thc two High Cont.mcting Parties. 

ART. XX. 

But as there are some articles of the growth anel pro
duce of Brazil, '\vhich are excluded from the markets anel 
home consumption of the llritish dominions, such as sugar, 
coffee, anel othcr ar ti eles similar to the produce o f the British 
Colonies; His Bril:a'nnic ~~Iajest)', willinrr to favour anel pro
tect (as much as possible) thc commercc of the suhjccts of 
His Royal Highncss thc Princc Ucgent o f Portugal, consents 
anel permits tbat thc saicl articles, as wcll as ali others thc 
growth anel procluce of Brnzil, anel o f all nther parts of the 
]>ortugucse dominions, may hc received anel warehouseel in 
all the ports ofHis elominions, which shall he by law appoin
ted to !Je warehousing ports for those articlcs, for the pur
pose o f re-exportation, undcr duc regulation, cxempted li·om 
the greater tlutics, with which they woulel be charged were 
they destincd for consumption wiLhin thc British dominions, 
anclliablc only to reduced dutics anel expences on warehous
ing anel rc-exportation. 

AUT. XXI. 

In like manocr, notwithstaoding the general privilege 
of aelmission thus granted in the fifteenth Article of the 
present Treaty by His Uoyal I-Iighncss the Prince Uegent 
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u favor de lodos os gcncros e mcrcudorias ela producçuo e 
manufactura dos domí nios Britannicos; Sua Altczn Real o 
Príncipe Hcgcntc de Portugal Se reserva o direito de impor 
pesados c até prohihitivos direito sobre todos os articros 
conhecidos pelo nome de gcncros elas Indias Orientacs Bri
tannicas, c de producçõcs elas l ndias Occidcntae , tacs como 
o as ucar c café, que nu o podem ser admi Lliclos pnra o con
summo nos dorninios Portuguczes, por causa elo mesmo 
principio de policia colonial , qnc impede a linc admissão 
nos tlominios Britnnnicos de eorrespondcnles artigos ela 
producção do Brazil. 

Porém Sua Alteza !{cal o Príncipe n gente ele Portu
gal consente que todos os portos dos Seus domínios, onde 
lwja ou possam haYer Allandcgas, sejam portos frnncos para 
a recepção e admissão elos artigos (JUUCSC[ll er da prcducção 
ou manufaclura elos dom ínios J3ri tnnnicos, nuo dt!Slinndos 
Jlara o consummo do logar em que possam ser rccebiJos 
ou aelmiltidos, mas para se rem rc-cxporlados, !unto paro 
outros portos dos dominios de Por tugn l, como para o ele 
outros Estados. E os artigos a ·s im ndmitt.idos e recebidos, 
sujeitos ús dm idas rcguláçõc~, serflO i:cnios dos direitos 
rno i ores, com qu haveriam etc ser CütTC"'tHios, se fos em 
destinados paro o consummo do logar em que pos~am ser 
dcscnrregados ou depositndo t? em annnzcn s, c obrip;ndos só
mente ús mesmas elespezas, que houYercm de ser pugns pelos 
artigos da produc~·ão do Brnzi l, recebidos c dcpositntlos em 
armazens para a rc-cxporlnt;üo nos porLos elos domínios de 
Sua l\lngc tadc Urilanuicn . 

AJtT. XXII. 

Sua Alt za J1eu I o Príncipe Regente de Portugal, n !im 
de ftlcilitar c animar o legitimo commcrcio, não sómentc dos 
' 'flssallos da Gran-Brclnnha, mos tombem dos d Portugal, 
com outros estados adjacenlc~ aos Sens proprios domínios; 
c lambem com vistas de augm nlar c segurar aqurlb par~e 
de_ Sua propria rendü que é der ivada da percepção elos rli
rettos cl porto frnnco sobre a mercadorias, lia por b m 
declnrar o Porto de Sa nta Cathnrina por porlo fran co, con
forme os termos mencionados no precedente Artigo do pre
sente Tratado. 



llEGESCIA DO PIUNCIPJ~ HEGE~TE O SE~HOll D.JOÃO. 381 

of Portugal, in furour of ali goods and merchandizes, the 
produce nnd manufncture of tlle British clominion ; His 
Roya l Highness re. erves to Himself Lhe rioht o f imposing 
heavy and even prohibi tory duties on ali articles known by 
the namc of British East Indian g-oods anel West lndian 
producc, uch as suoar an 1 roffee. \Yllich cnnnof b admit
Led for consumption in thc Portugucse dominions, by rca
son of Lhe sam prin cipie of colonial poli cy which preYents 
thc frce ndmiss ion inlo Lhe British dornin.ions of corrcsponcl
ing arlicles of Brazilian produce. 

But His Rn~· al Higbncss lhe Prince Regcnt of Portu
ga l corlscnts that ali Lhe porls of His dominions, 'vhere 
there are or may be Custom-houses, shall be li·ce ports for 
bhe reccption and admission of ali nrlicles whnlsoevcr, the 
producc or mannl'acturc of lhe British dominions, not de 
tinecl fàr Lhe consumption of lhe place nt which Lhey may 
be receivcd or admilted, but for rc-expor la ~ion, either to 
othcr ports ol' the domin ions of "P.ortuo·al, or to those of 
other States. And the articlcs lhus receiYed and aclmitted 
(subjcct to clue rcgulations) shall bc exempted from Lhe du
tics with which Lhey would be chnrged, if clestinecl for thc 
consumption of t.he pince at which thcy may be lancled or 
warehoused, and liable onlJ to lhe samc expenccs thnL may 
be paid h. article of Brnzilian produce, reccived and wa
rehousccl for rc-exportntion in thc porls of Bis Brilannir 
i\injes ty' s dorninións. 

AltT. X.'l!. . 

His Roya l Highness the Prince Regcnt of Po~'tugal, in 
orclcr to );l ci litalc and cncouruge lhe lcgitimale commerce, 
not only of the subjccts of Great Brilaip, but also of thosc 
of Portugal, wi th other Slales adjacent lo His own domi
nions, and with a view also to au"'ment and ecure that part 
o[ His own rcvcnue whicb is derived from th colleclion ol' 
warchousing dutics upon mcrcbandize, is pleascd to declare 
the Port of Snint Catherine to be a free port, according to 
the tcrms menlioned in lhe preceding Article of lhe present 
Treaty. 
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ART. XXIII . 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, dese
jando estabelecer o S)"Stema de commercio, annunciado pelo 
presente Tratado, sobre a bases as mais extensas, Ila por 
bem aproveitar a opportunitladc que ellc lhe efferecc de pu
blicar a determinação anteriormente concebida no Seu Real 
entendimento de fazer Goa porto fran co, c de permittir n'a
quella Cidade e suas depcndcncias a li vre tolerancía de todas 
c quacsquer seitas religiosas. 

AUT. XXIV. 

Todo o commcrcio com as possessões Portuguezas si
tuadas sobre a costa oriental do continente de Africa (em 
artigos não incl uídos nos contratos exclusivos possuídos pela 
Corou de Portugal) que possa ter sido anteriormente per
mittido aos vassallos da Gra n-Bretanhn, lhes é confirmado 
c assegurado agora c para· sempre do mesmo modo que o 
commercio, que tinha até aqui sido permiltido aos vassallos 
Portuguczcs nos portos e mares ela Asia, lhes é confi rmado 
e assegurado em virtude do sexto Artigo do presente Tra
tado. 

ART. XXV. 

Porém em ordem a dar o devido effeilo ao systema de 
perfeita reciprocidade, que as duas Altas Partes Contratan
tes desejam es tabelecer por base das suas mutu as relações, 
Sua i\Iagestade Britannica consente em ceder do direito de 
crear feitorias ou corporações ele negociantes Britannicos, 
deba ixo de qualquer nome ou dcscripção ·que for, nos do
mini os de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, 
comtanto porém que esta condescendencia com os desejos 
de Sua Alteza Real o Príncipe Regente ele Portugal não prive 
os vassallos de Sua Magestade Britannica, residentes nos do
mínios de Portugal, de gosarem plenamente, como indiví
duos commerciantes, de todos aquelles direitos e privilegios 
que possuíam ou podiam possuir como membros do corpo
rações commerciaes; e igualmente que o trafico c o co~~er
cio feito pelos vassallos Britannicos não será restnngtdo, 
embaraçado ou de outro modo affectado por alguma com
panhia commercial, qualquer que seja, que possua privilegias 
e favores exclusivos nos domínios de Portugal. E Sua Alteza 
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Al.\T. XXIII. 

His Royal Highness the Prince Regent of Portugal bcing 
desirous to jllncc the systcm of commerce nnnounced by the 
present·Trenty, upon the most cxtensive bnsis, is pleased to 
tuke the opportunity afl'ordcd by it, of publishing the de
termination prcconceivcd in His Royal Highness's mind of 
rendering Goa a free port, and of pcrmitting the free tole
ration of ali religious sects whatevcr in that City and in its 
dcpendencics. 

AllT. XXIV. 

Ali trade wi lh the Portuguesc possessions situuted upon 
thc eastcrn coast of thc continent of Africa (in arlicles not 
included in thc cxclusivc contracts possessed by the Crown 
of Portugal) which may have been formerly allowcd to the 
suhjects of Great Britain, is coQfirmcd anel securecl to them 
now, anel for evcr, in the same manner as the trade which 
has' hitherto heen permitt:ecl to Portugucse snbjects in the 
ports anel seas . o f As ia, is confirmcd anel sccurecl to them 
by virtuc of the sixth Articlc of the prcsent Treaty. 

AllT. XXV • 

.But in orcler to give due cffect to that system of perfect 
rcciprocity, which the two High Contracting Parties are 
willing 'to establish as the basis of their mutual relations, 
His Britannic Majesty consents to wave the right of creat
ing fuctories, or incorporatecl bodies of British merchants, 
uncler nny name or description wnths~ever, within the do
minions o f His Royal Highness thc Prince Hegent o f Portu
gal. J>rovicled however that this concession in favour of the 
wishes of His Royal Highness thc Prince Hegent of Portu
gal shnll not deprive the subjects o f His Britannic 1\lajesty, 
resicling within tl1c domiqions of Portugal, o f the full enjoy
ment, as individuais engagcd in commerce, of UD)' of those 
rights anel priYileges which they did, or might possess, as 
membcrs of incorporated commercial hodies; and also that 
the commerce anel trade, cnrried on by British subjects shall 
not be restricted, annoJ'ed, or otherwise affected by any 
commcrcial company whatever, possessing exclusive priYile
ges and favours within the dominions of Portugal. And His 
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Real o Príncipe Regente de Portugal tambcm se ohrign a 
nuo consentir nem pcrmillir que alguma outra Nação pos
sua feitorias ou corporações ele negociantes nos Seus domi
n~os, emquanto e não estabelecerem n'clles feitorias Dritan
mcas. 

AllT. XXVJ. 

As duas Altas Partes Co ntratantes co rn ecm em que Elias 
procederão logo ú re\ i suo de Lodos os outros autigos Tra
tados sub i tentes entre as duas Coroas, a Gm de determi
narem quaes das estip ulações, das que ell cs cont~em, devem 
ser continuadas ou renovadas no presen te estado de causas. 

Convciu-se comtudo c declarou-se que as estipulações 
conlcúdas nos antigos Tratados, relativamente fi admissão 
dos vinhos de l)ortuga l de uma parte, e dos pannos de lã 
da Grau-Bretanha da outra, fi carão por ora sem a!Leraçuo. 
Do mesmo modo convei u-se que os favores, privilegias l' 

immunidades concedidus por cada uma das Altas Partes Con
tratnntes aos vas alias da outra, tanto por Tratado como por 
Decreto ou Alvará, fi carüo sem altcraçüo, á cxcepçuo da fa
culdade, concedida por antigos Tratado , de conduzir em 
navios de um dos do is Estados gencros e mercadoria de 
qualquer qualidade pertencentes aos inimigos do outro Es
tado, a qual faculdade é agora publica e mutuanientc re
nunciada e abrogacla. 

ART. XXVII. 

A reciproca liberdade de commercio c naregação, decla
rada e annunciada ·pelo presente Tratado, erú con iderada 
estender-se a Lodos os gcueros e mercadorias cruaesqucr, á 
excepção d'aquelles artigos de propriedade dos inimigos de 
uma ou outra Potencia, ou de contrabando de guerra. 

Al\T: XXV111. 

Debaixo da denominação de contrabando ou artigos pro
hibidos se comprehcnclerão não ómcnte armas, peças de 
urtilheria, arcabuzes, morteiros, petardos, bombas, grana
das, salchichas, carcassas, carretas de peças, arrimos de mos
quetes, bandoleiras, polvora, mechas, salitre, balas, piques, 
espadas, capacetes, elmos, couraças, alahardas, azagayas, col-
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!Ropl Higbness the Prince Regent of Portugal does also en
gage, that Hc will not consent nor permit that any other Na
tion or State shall possess factories or incorporaled bodies 
of mercbanls within His dominions, so long as Briti h fa
ctorie shalt not be established therein. 

ART. XXVI. 

The two High Contracting Parties agree, that Thcy will 
forthwith proceed to the revision of ali other former Trea-
1 i c subsisting between the two Crowns, for lhe purpose 
of a certaining what stipulations contained in them are, in 
Lhe prc ent state of affairs, proper to he continued or re
newed. 

It i agreed and declared, that the stipulations contained 
in former Treaties concerniog the admission of the wines of 

' llortugnl on the onc hand, and the woollen cloths o f Great 
'8ritain on the othcr, shall at presenl remain unaltered. In 
t h e same manner i t is agreed, thal the favours, priYilegcs 
and immunities granted by either Conlracting Pmty to the 
:ubjects o f Lhe other, whether by Treuty, Decree, o r Alva1·á, 
shall remain unaltered, except lhe po"·er granted by for
mer Trcaties, of carrying in tbe ships of either Country goods 
and merchandizes of any description whatever, the property 
of thc cuemics or the othcr Country, which powcr is now 
mutuall)' anel publickly rcnounccd and abrogatcd. 

ART. XX\'11. 

The reciproca) liberty of commercc and navigation, de
dured nnd nnnounced by the present Treaty, shall hc con
sidcred to extend lo ali goods and merchandizes whatso
e,er, except those articles tbe property oi' the cnemie of 
(•ither Powcr, or conlrahand of ,var. 

ART. xxnu. 
Under the name of contraband or proltibitcd arlicles, 

sha\1 he comprehended not only arms, cannon, harquebus
, e , morlars, pelards, bombs, grenades, saucisse , carcas e , 
enrriaO'cs for cnnnon, musket-rests, handolicrs, gunpowder, 
mutch, sa!tpctre, bal!, pikes, swords, head-pieccs, helmels, 
cuirasscs, halberds, jaYelins, bolsters, belts, horse and their 

10l!. IV. 
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dres, boldriés, cavallos e arreios; mas tambem em geral todos 
os outros art·igos que possam ter sido especificados coma 
contrabaml.o em quaesquer precedentes Tratados concluidos 
por Portugal ou Gran-Brctanha com outras Potencias. Po
rém generos que não tenham sido fabricados em fórma de 
instrumentos de guerra, ou que não }Jossam vir a sê-lo, não 
serão reputados de contrabando, e muito menos aquelles que 
já · estão fabricados e destinados para outros fins, os quaes 
todos nuo serão julgados de contrabando e poderão ser leva'
dos livremente pelos vassallos de ambos os Soberanos mesmo 
a logares pertencentes a um inimigo, á excepção sómente 
d'aquelles Jogares que estão sitiados, bloqueados ou investi
dos por mar ou por terra. 

ART. XXIX. 
No caso que algumas embarcações ou navios de guerra 

ou mercantes venham a naufragar nas costas dos dominios 
de qualquer das Altas JlarLes Contratantes, toJ:las as porções 
das referidas embar~ações ou navios, ou da armação e per
tences das mesmas, assim como dos generos e fazendas que 
se salvarem, ;m o producto d' ellas, serão fielmente restitui
dos logo que seus donos ou seus procuradores legalmente 
auctorisados os reclamarem, pagando sómente as clespezas 
feitas na arrecad1ação dos mesmos generos, conforme e di
reito de salvação ajustado entre ambas as Altas Partes; ex
ceptuando ao mesmo tempo os direitos e costumes de cada 
Nação, ele cuja abolição ou modificação se tratará comtudo, 
no caso de serem contrarias ás estipulações elo presente Ar-· 
tigo; e as Altas Partes Contratantes interporão mutuamente 
a Sua auctoridade para que sejam punidos severamente aquel
les dos Seus vassallos que se aproveitarem de similhantes 
desgraças. 

ART. XXX. · 
Conveiu-se mais para maior segurança e libenlacle do 

commercio e da uavegação, que tanto Sua Alteza Real o 
Príncipe Regente de Jlortugal, como Sua 1\'Iagestade Bri
tannica, não só recusarão receber quaesquer piratas ou• la
drões do mar em qualquer dos Seus portos, surgidouros, 
cidades e viHas, ou permittir que alguns dos Seus vassallos, 
cidadãos ou habitantes os recebum ou protejam nos Seus por-
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harne s, but gcnerally all oLher articles that may have heen 
spccificcl as contraband in any former Trealics concluded by 
Portucral or by Great Britain wüh other Powers. But goods 
which hare nol been wronght into the form ofwarlike in tru
ments, or which cannot hecomc such, hall not hc reputed 
contraband, much less such as have been already WTought 
and made up ror olhcr purposes, ali which sball bc cleemed 
not conlrabancl, anel ma1' he frcely carried b the subjects 
of bolh Sovercigns crcn lo placcs belonging lo an cnemy, 
exceptíng only such places as are besieged, blockaded, or 
iuvested by sca or land. 

,\1\T. XXIX. 

[n case an y ships or vessels of war, or merchantmen, 
should be shipwrecked on lhe coasts of either of the Hicrh 
Contracting Parlies, ali such parls of lhe saícl ships or ves
sels, or of lhe furnilure or appurtenanccs thereof, as also or 
goods and merchandizes as shall be s:wed, or thc produce 
thereof, shall bc faithl'ully reslorecl upon the same being 
claimcd by lhe proprielors or th · factors duly autborized, 
paying only Lhe cxpcnses incurrcd in lhe pre ervation the
reof, acco.rding Lo thc rate of salvage settlcd on both sid.es 
(saving at Lhe same time Lhe rights and cnstoms of each Na
tion, thc abolition or modificalion of which shall however 
he treated upon in the cases where they shall be contrary 
to Lhe sli pulations o f t.he present Ar ti ele); and the High Con
tracting ParLics will mutually interpose Their authority, that 
such o f Their su·bjects, as shall take advantao-e o f any such 
misfortuncs, may be severely puni hed. 

AUT. XXX. 

And, for Lhe g:reater security and Jíberty of commerce 
and navigatíon, it is fm·ther agreed, tbat boLh His Royal 
Highness Lhe Prince Regenl of Portugal and His Britannic 
Majesty shall noL only refuse to receive any pirates or sea
rovers whatsoever into any o f Their ha,•ens, ports, cities or 
towns, or permib any of Thcir subjects, citízens or inhabí
tants, on cither part, to rccei,•e or prolect them in Their 
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tos, o agasalhem na suas casas, ou lhes assistam de alguma 
maneira; mas tambern mandarão que e ses pirata e ladrõe 
do mor, c as pc ·soa que o receb rem, acoutarern ou aju
darem, sejam castigadas onvenicntemente para terror e 
exemplo dos outros. E todos os seus navios, com os gene
ros c mercadorias que tiverem tomado c trazido aos portos 
pertencentes a qualquer das Alta Parte Contratante , serão 
apresados onde rorem de coberto , e crão restituídos aos 
donos, ou a seus procuradores devidamente nuctorisudos ou 
delegados por clle por e cripto; provando-se primeiramente 
e com evidencia a identidade da propriedade, mesmo no caso 
que similhantes rrenero tenham pu ado a outras muos por 
meio de vendo, uma vez que se souber que os comprndore. 
sabiam ou podiam Ler sabido que laes gcneros foram toma
elos piraticamcnlr. 

ART. XXXI. 

Parn a seguran~:a futura do commcrcio c amizade entre 
os nssallos de Sua Alteza Real o PrincipcRegenlc de Portugal 
e Sua Mugcstaclc Brilannica, c a fim de que esta mutua boa 
inlelligencia possa ser preserracla de toda a interrupção c di -
turbio, conreiu- c e oju tou-se, que s em algum tempo se 
su citar qualquer desintelligencia, que])fantamento de ami
zade ou rompimento entre as Corôas das Altas Partes Con
tratante, o que Deus não permitta (o qual rompim nto só 
se julrrará existir depois do chamamento ou de ·pedida dos 
respectivos Embaixadores e 1\Iini lros), os vassallos d cada 
uma ela duas Partes, residentes llOS dominios da outra, te
rão o privilegio de ficar e continuar n'elles o seu commer
cio sem interrupção alguma, emquanto se conduzirem pa
cificamente, e não commetterem ofTensa contra as lei e or
denações; e no caso que a ua conducla os faça 11 peito , 
c o 1·c pcctiYos Governos sejam obrigados a manda-lo sair, 
se lhes concederá o lermo de um anno para esse fim, 0~1 or
dem a que elle ·e possam retirar com us seus cfTcltos 
propriedades, q ucr c lejam confiadas a indivíduos particu
lare , quer ao E lado. 

llel'c porém enl nder-sc que cslc lavor s~ não estende 
áquellcs que li,crcm de algum modo proced1do contra as 
lei · c tabelecidas. 
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porls, to hnrbour them in their houses, or to nssist them in 
any manner whntsoever; but further that they shall cause all 
such pirates and sea-rovers, nnd ali persons who shall re
ceive, conccal or nssist them, to be brought to condign 
punishment for a terror and example to others. And ali 
their ships with the goods or merchandizes taken by them, 
anel brought into the ports helonging to either of'the High 
Conlrncting Parties, shall be seized, as far as they can be 
discoverecl, and shall be restorecl to the owners, or their 
Jaclors duly aulhorized or depulcd by tbem in writing; 
pro per evidence being first givcn to prove tbe property, 
even in case such effects should hnve passed into other hands 
hy sale, if it be asccrtained that thc buyers knew or might 
have known that they hacl been piratically tal<en. 

AllT. XXXI. 

For thc future security of commercc anel friendship 
between thc subjcts of 1-Iis RoJal Highness the Prince 
Regent of Portugal anel His Britanuic Mnjesty, anel to thc 
end thnt thcir mutual goods understanding mny be preserved 
from ali interruption anel dislurbance, it is conclucled anel 
agrced, that if at any time there should arise any dis
agreemeut, breach of friendship, or rupture hetween the 
Crowns of the High Contracting Parties, which God for
bid (which rupture shall not be deemed to exist until the 
recalling or sending home of thc respectivo Ambassadors, 
and Ministers), the subjects of cach of the two Parties, re
siding in tl1e dominions of Lhe other, shall have the pri
vilege of remaining and continuing their trade therein, 
without any manner of interruption, so long us they behave 
peaceably, and commit no offence agaiust the laws andor
dinances; and in case their condu ct should render them 
suspecled, and the respective Govcrnmcnts should be obli
ged to arder them to remove, the tcrm of twclve months 
shall be allowecl them for that purpose, in arder that they 
may retire with their effects and property, whether en
trusted to individuais, or to the State. 

At the same time it is to be understood, that this favom· 
is not to be' extendecl to those who shall act in any manner 
contrary to the established laws. 
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AllT. XXXII. 

Concordou-se e foi estipulado pelas Altas Partes Con
tratantes, que o presente Tratado será illimitado emquanto 
á sua duração, que as obrigações e condições expressadas e 
conteuda n' elle erâo perpetuas c immutaveis, c que não 
ser.ão mudadas ou alteradas de modo algum, no ca o que 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, Seus her
deiros ou successorcs, tornem u estabelecer u séde da Mo
narchia Portugucza uos domínios curopeps d'cs ta Corôa. 

ART. XXXJU. 

Porém as duas Altas Partes Contratantes se reservam 
o direito de junlamcntc examinarem e reverem os differen
tes Artigos d'esle Tratado no fim do lermo de quinze an
nos contados da data da troca das ratificações ( 1) do mesmo 

, c de então proporem, discutirem c l'azcrem aquell~s emen
das ou addições que os verdadeiros interesses dos Seus res
pectivos vassallos possam parecer requerer. 

Fica porém entendido que qualquer c tipuluçâo, que no 
período da revisão do Tratado for ohjectada por qualquer 
das Altas Partes Contratantes, será considerada como sus
pendida no seu cffeito, até que a discussão relativa a esta 
estipulação seja terminada, fazendo-se previamente saber á 
outra Alta Parte Contratante a intentada suspensão de tal 
<lstipulação, a fim de evitar a mulua desconveniencia. 

Alll'. XXXIV. 

As dillerentes estipulações e condições do presente Tra
tado principiarão a ter. effeito desde a data da sua ratifica
ção por Sua .l\lagcstade Britannica, c a. mutua troca das ra
tificações se fará na Cidade de Londres, de11lro do espaço 
de qu11Lro mezcs, ou mais breve se for possi,cl, contados do 
dia da assignatura do presente Tratado. 

Em te temunho do que nós, abaixo assignados, Pleni
potenciarios de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Por
tugal e de Sua MaO'estade Brilannica, em rirlude dos nos
sos respectivos plenos poderes, assignámos o presente Tra
tado eom nossos punhos, e lhe fizemos pôr o sól!o das nos
sas armas. 

(1) Foram trocadas em Londres, a 19 de Ju11bo de 1010. 
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ART. XXXII. 

lt is agreed and stipulated by the High Contracting Par
ties, that the present Treaty shall be unlimited in point of 
dmation, tbat thc obligations and conditions expressed or 
implied in it sball he perpetuai and immutable, and that 
they shall not he cbanged or affected in any manner, in case 
His Royal Highness the Princc Regent of Portugal, His 
heirs or successors, should again establ ish tbe sent of the 
Portuo-uesc Monarchy within the curopean dominions of 
that Crown. 

ART. XXXIU. 

But the two High Contracting Parties do reserve to 
themselves the right of jointly examining and revising the 
severa\ Articles o f this Treaty at the expiration o f fifteen years, 
counted in Lhe first instaoce from the date o f the exc.hange 
of the ratifications thereof, aud of then proposing, discuss
ing and making such ·amendments or additioRs, as the real 
interests of Their respective subjects may seem to require. 

It being lmderstood that any stipulation, which at the pe
riod of revision of the Trealy sall be objected to by eilher 
of the Higb Contracting Parties, shall be considered as sus
pended in its operation until tbe discussion concerning that 
stipulation shall bc terminated, due noticc bcing previously 
g.iYen to the other Contracting Partics of tbe intended sus
pension o f such stipulation, for the purpose o f avoiding mu
tual inconvenience. 

AUT. XXXIV. 

The s~veral stipulations and conditions of thc present 
Treaty shall begin to have effect from the date of His Bri
tannic l\lajesty's ralification thereof, and the mutual ex
change ·or ratifica~ions shall take place in the City o[ Lon
don, within the space of four montbs, or sooner if possi
hle, Lo lJc computed from the day of the signature of the 
present Treaty. . 

In witness whereof, we the undersigned, Pleoipotentia
ries of His Royal Higbncss the Prince Regent of Portugal 
and o f His Britaonic 1\'Iajesty, in virtue o f our respective 
full powers, have signed the prcsent Trea<ty with our hands, 
and havc caused the seals of our arms to he set thereto. 
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Feito na Cidade do Rio de Janeiro, aos 19 de Fevereiro 
no anno de Nosso Senhor Jesu Christo de 1810. 

Conde de Linhares. 
(L. S.) 

.Declaração. (1) 

O abaixo assignado, Principal Secretario d'Estado de 
Sua Magestade na Repartição dos Negocios Estrangeiros, no 
momento de trocar com o Cavalheiro de Sousa Coutinho, 
Enviado Extraordinario e Ministro PJcnipotenciario de Sua 
Alteza Real o Príncipe Regente de Portl1gal, as ratificações 
do Tratado de Commercio assignado no Rio de Janeiro, no 
dia dezenove de Fevereiro de mil oitocentos e dez, pelo Lol'Cl 
Visconde Strangford por parte de Sua Magestade, e pel() 
Comle de Linhares por parte de Sua Alteza Real o Príncipe 
Regente, recebeu ordem de Sua Mageslade, a fim de evitar 
alguma equivocação, que talvez se possa originar da execu
ção d'aqüclla pm;te do quinto Artigo do dito Tratado, em 
que se define quaes navios serão considerados com direito 
aos privilegios de uavios llri tann icos, para declarar ao Ca
valheiro ele Sousa Coutinho que, alem elas qualificações n'elle 
expressas, serão igualmente intitulados a considerarem-se 
como navios Britannicos os que houverem sido apresados ao 
inimigo pelos navios de guerra de Sua Magestacle, ou pelos 
vassallos de Sua Magestadc fornecidos de carta ele marca 
pelos Lorcls Commissarios do Almirantado, e regularmcnlc 
condemnados em um dos Tribunaes de Presa de Sua Ma
gestade como h~a presa: assim como se consideram navios 
Portuguezes, em virlude do paragrapho seguinte do mes'?o 
Tratado, as embm·cações tomadas ao inimigo pelos nanos 
de Portugal, c condemnadas em iguaes circumstancias. 

(1) É traducçílo officinl. 
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Done in lhe City of Rio de Janeiro, on the t 9 .th day 
uf February of Lhe year of Our Lord, 1810. 

Déclaration. 

Strangford. 
(L. S. ) 

Thc undcricrucd, Hi )laje lv' Principal Secretar · of 
'tale for Foreign Affair , at the moment of exchanrrincr with 
Lhe Ch rnlier dç Sou a Coutinho, Emoy Ext.raordinary and 
:Minisler Plenipotentiary from Hi R o ·ui Ilighne thc Prince 
R aent of Porluaal, the rutification f lhe Treaty of Com
merce ·ianed at Rio de Janeiro on the nincteenth of Fe
bruar , onc lhou and eiaht hundred anel ten, by Lorcl Vis
count Strangford, on the purt o f His 1\fajesty, und by t h c 
Conde de Linharc·, on thc part of Hi Ropl Hicrhness the 
Princc R aenl ha becn commanded by ITi l\Iaje f)·, in 
order lo aroid anr mi undcr tandinrr whi h mirrht pos ibl 
ari ·c in lhe cxecution of lhat part o f lhe fifth Articlc of 
thc uid Treaty, wh rein it is deGned what hips shall be 
ronsidercd a entitled to lhe privi\eae of Briti h ·hip , to 
declare to thc Cheralier de Sousa Coutinho, that, in addi
lion to lhe qualiGcation thcrein ex.pre ed, ·uch other hip 
will likewise bc cntitled lo be considcred as Briti h ships, 
which shall hare bcen caplured from the cnern by IJis 
Majcsty' , hip of war, or by uhject of Hi · Maje ty fur
ni hcd wilh I ll r f marque by the Lord Commi ioner 
of lhe Admiralty, and regularly condemnecl in one of llis 
Majesty's Prize Court sas a lawfnl prizc; in thc same manncr 
a hips captnrcd from lhe nemy by lhe ship of Portuaal, 
and ondemned unclcr similar circum lance , are, hY lhe 
.uh equcnt paragraph of lhe aforcmentioned Arliclc ô'r th 
. aid Treaty, to be considercd a Portuguc e hip . 
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· m~ O abaixo assignado roga ao Cavalheiro Sousa que aceite 
Fev1~wro · os protestos da sua alta consideração. 

Foreign Offico, 18 do Junho de 1810. 

Ao Cavalheiro de Sousa Coutinho. 
etc. etc. etc. 

Wellesley. 
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The undersigned rcquests the Chevalicr de Sousà to 
accept the assurances or hi high consideration. 

Foreign Office, 18.th June 1810 . 

• 
The Chevalier de Sousa Coutinl10. 

etc. etc. etc. 

Wcllesley. 
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TIIATADO DE ALLIANÇA E AllllZADE ENTRE O PIIJNCIPE REGENTE 

ASSIGNADO NO IUO J>E JANEIRO EM 19 JJE FM'EliEIIIO DE 

MEZ, E PELA DA GRAN-BRETANJJA. EU lB DE JUNHO DO 

(oo ORIGI NAL QUE SE GU,\RDA NO ARC ili"O DA S& 

Em Nome da Santiss·ima e .fi'ld·itJ-isivel Trindade. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e Sua 
1\'Jágestade El-llei do Reino Unido da Gran-Brctanha e Ir
landa, estando comencidos das vantagens que as duas Corôas 
têcm tirado da perfeita harmonia c amizade, que entre Elias 
subsiste ha quatro scculos, cle .uma maneira igualmente hon
roza ú boa fé, moderação e justiça de ambas as Partes; e 
reconhecendo os importantes e . felizes effeitos que a Sua 
mutua alliança lem produzido na presente crise, durante a 
qual Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal (fir
memente unido á causa da Grau-Bretanha, tanlo pelos Seus 
proprios princípios, como pelo exemplo de Seus Augustos 
Antepassados) tem constantemente recebido de Sua Mages
tade Britannica o mais generoso c desinteressado soccorro 
e ajuda, tanto em Portugal, como nos Seus outros domi
uios, determinaram, em beneficio de Seus respectivos Estados 
e vassallos, fazer um solemne Tratado de Amizade e Alliança, 
para cujo fim, S~1a Alteza Real o Príncipe Regente de Por
tugal c Sua Magcstade El-Rei elo Ucino Unido da Grau
Bretanha c Irlancla nomearam por Seus respectivos Co~
missarios e Plenipotenciarios, isto é: Sua AHeza Real o Pnn
cipc Regente de Portugal, ao muito Illustre e muito Excel
lente Senhor Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, Conde de 
Linhares, Senhor de Payalvo, Commcndador da Ordern de 

(1) Annullado pelo Artigo m do Trntado assignado em Vienna, a 22 



O E~liOR D0.\1 JOÃO, E JORGE lll"REI D.\ GRA."-DRET,\.~HA, 
1810, E IIATIFICADO POR P.\.UTF. DE PORTUGAL E~l 96 DO DITO 

iUE 1\10 A~ O. (1) 

CRET.\RIA o 'E T.\ DO DO> Nf:GOCIO E"TR \ , GEIRO>. 

In the Name of the Most Holy and [-ndivided 1'tinity. 

H i llo)'al JJ ighness Lhe Pri nce R .-rent o f Porlu•ral, and 
Ui l\faje l)' Lhe Kiorr of th Uni I 'd Kino-dom of Great Bri
tain and Ireland, being impressed with a ense of the ad
nmtarr which lhe two Crown hare deriYed from lhe per
fect harmony and friendship, which havc ubsi ted bctween 
Them durincr four ccnturies, in a manner equally honoura
blc to lhe rrood faith, modcralion and jn tice of both Par
ti s; and recoonizin•r the imporlant and happ · effecl which 
Their mutual alliance ha produced at the pre nt cri i , 
during which His Royal IJighness I h e Prince Regent o f 
Portugal (firmly attached to the cau e of Great BriLain, a, 
wcll by Hi own priuciples, a by Ll1,e cxample of Hi Au
rru t Ancc tor ) ha continuall)- recci,ed from His Britannit 
1\laje t - lhe mo t rrenerou · and d · in lere ted support and 
uccour, both in Portuo-al, and in His other dominion , han• 

determined for thc bencfit of Tbcir re·pcctiYc Slate and 
·ubjects, to form a solemn Trcaty o f Fri nd hip and llianc , 
for which purpo c Hi Ro ·ai Hio-hne thc Prince Rerr nt 
of Portugal, and IJis .Majesty Lh' King of Lhe United King
dom of Great Britain and lreland, have named for Thcir 
re pectiv Commi ioner- and Plenipotcntiari · to wit: Hi 
Royal Ilirrhnes the Princc Regcnt, lhe most Illu lrious and 
mo t Ex.ccllent Lord Dom Rodrigo de Sou a Coutinho, 

de Janeiro de 1815 
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Christo, Gnm-Cruz elas Ordens ele S. Bento de Aviz e ela 
Torre e Espada, Conselheiro cl'Estado, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocias Estrangeiros c da Guerra; e Sua 
Magestadc Brilannica, ao muito Il luslre e muito Exccllentc 
Senhor Percy ClinLon SJelney, Lord Visconde e Barão de 
Strangforcl, Conselheiro ele Sua · clita Magestade, do Seu 
Conselho Privaclo, Cavalleiro da Orclcm Mili tar do Banho, 
e Gran-Cruz ela Ordem Portugucza da Torre c Espada, e 
Enviado Extraordinario e Ministro Plcnipotenciaúo junto 
da Côrte de Portugal; os quaes, Lendo devidamente trocado 
os seus respectivos plenos poderes, comicram nos seguintes 
Artigos. 

AllT. J. 

Haverá uma perpetua, firme c inalteravel amizade, al-: 
liança defensiva e eslricta e inviolavel união entre Sua Alteza 
Real o Príncipe Regente ele Portugal, Seus herdeiros e sue
cessares, ue uma parte, e Sua Magestade El-Rei do Reino 
Unido da Grau-Bretanha c Irlanda, Seus herdeiros e sue
cessares, de outra parte, e bem ass im entre Seus respectivos 
Reinos, Domínios, Províncias, Pai;r,es e.V assallos; assim como 
qnc as Altas Partes Contratantes empregarão constantemente 
não só a Sua mais seria attenção, mas tambem toclos aquel
les meios, que a Omnipotente Providencia tem posto em Seu 
poder, para conservar a tranquill idade e segurança publica , 
e para sustentar os SPus interesses cemmuns e Sua mutua 
clefeza e garantia contra qualquer ataque hostil; tudo em 
conformidade elos Tratados já sobsistentes entre u:s Altas 
Partes Contratantes, as estipulações dos quaes, na parte que 
diz respeito á allia:t~ça e amizallc, fi carão em inteira for~~a e 
vigor, e serão julgadas renovadas pelo presente Tratado na 
sua mais ampla interpretação e extensão. 

AR'f. 11. 

Em consequencia da obrígaç.fio contFatacla pelo prece
dente Artigo, as dnas Ahas Partes Contratantes obrarão sem
pre de commum accordo para . conservação da paz e tran
quillidade, e no caso que alguma d'Eilas seJa ameaçada de 
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Count o f Linbares, Lord o f Payalvo, Commancter o f the Or
der o f Chris~, Grand Cross o f the· Ü:Fder af Saint Benta, and 
.of the Order oF the Tower and Sworcl; One ef His Royal 
Highness's Council oF S~ate, and His Princi·pal Secretary of 
State for the D~partments of Foreign Affairs and " Tar; and 
His Britannic Majesty, the most Illustrious and most Excel
lent Lo1:cl Percy Clinton Sydney, Lord Viscount anel Bar,on 
of StrangfeFd, One efi His Ma:iesty's most Honeurable Privy 
t:ouncil, Rnight of the :Mihtary Order of the Bath, fii-rand 
Cross of the Portuguese Order oi' the Tower and Sword, 
and His ~1ajesty's Env@y Extraordinary and l\finister Pleni
peten1iiary at the Caurt of Portugal; who, after having duly 
exchanged tiheir respective fnll' ~owers, have agreed upon 
the f{)ll~nving Aiticles. 

AR'f. I. 

There shall be a perpeilual, firm and unalterai!Jle ftiencl
ship, defensive alliance anel strict anel inviolable union be
twen His Royal I-Jighness thc Pri11ce Regent of rartugal, 
His heirs a•Hd su·ccessors, ou the one part, anel His Majesty 
the Kiug of the Un ited 1\i.ngclem of Great Britain anel Ire
lamd, His heirs anel successors, on the other part; as also 
between anel arnul'lgs~ 'fheir respective Kingdoms, Domi
nions, Provinces, Countries anel Subject.s; S6 that the High 
Contracting P'arties sh;llil constantly employ, as '\Vell Their 
utmost a~tention, as áll bhose means wbich Almighty Pro
vidence has put in Thei•r p(nver, for preserving tbe puhlic 
l>ranquillity and security, for maintaining 'fheiP commoJil 
inlerests, and for Their mutual defence anel gnarantee agaiHst 
e'•ery l10stile attiack, the whole i•n conformi.ty to the Treaties 
already suhsisting between thc High Contracting Parties, 
the stipulati@ns of which, so far as the points of alliance 
and friendship are concerned, sball remain in entire force 
and vigour, anel shall ~e deemed to be renewed. by the .P'Fe
sent Treaty in their fullest i nterprelation anel extent. 

.&R'f. H. 

In consequenee of tt1e engagement contrac1led. hy the 
preceding Article, the two High Contracting Parties sha.U 
ahv.af·S' act in eoneert f@r the main>tenance af peace and tran
quillü·y, alJd in case 1!hat ei•ther ofThem should be tflilreate-
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um ataque hostil por qualquer Potencia, a outra empregará 
os mais efficazes e effectivo hon officios, tanto para pro
curar prevenir as hostilidades, como para obter justa e com
pleta satisfação em favor da pàrte offendida. 

All1'. 111. 

Em conformidade d'csta declaração, Sua l\1ageslade Bri
tannica convem em renorar e confirmar, c por este renova 
c confirma, a Sua Allcza Real o Príncipe Regente de Por
tu/Tal, a ohriga~ão conteuda no sexto Artigo da Conrcnção 
assignada em Londres pelos Seus respectivos Plenipotcn
ciarios, aos rintc c dois dias do mez de Outubro de mil 
oitocentos e sete, o qual Artigo vac aqui transcripto com a 
omissão só mente das palavras <<previamente á Sua partida 
para o Bra::.il >> as quaes palauas seguiam immediatamentc 
as palavras <<que Sua Alteza Real possa estabelecer ern.Por
tugal. >J 

cc Estabelecendo-se no Braz i I a sé de da Monarchia Por
<< tugueza, Sua Magestade Britannica promette no Seu pro
<< prio nome, e no de Seus herdeiros e succcssores, de jamais 
«reconhecer como Rei ele Portugal outro algum Príncipe, 
ccque não seja o herdeiro c legitimo representante da Real 
cc Casa de Bragança; c Sua Magestade tambem Se obriga a 
<<renovar e manter com a Regencia (que Sua Alteza Real 
u possa estabelecer em Portugal) as relações de amizade que 
cc ha tanto tempo Wem unido as Corôas da Gran-Bretanha e 
ct de Portugal. >l 

E as duas Alta Partos Contratantes igualmente reao
vam e confirmam os Artigos addicionacs, relativos á Ilha 
da Madeira, assignados em Londres no dia dezeseis de l\'larço 
de mil oitocentos c oito, c se obrigam a executar fielmente 
aquelles de entre elles que ficam para serem executados. 

AnT. n·. 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal renova 

c confirma a Sua Magestade Britannica o ajuste que se fez 
no Seu Real nome, de inteirar todas c cada uma das per
das e defalcações de' propriedade soffridas pelos Yassallos de 
Sua Magestade Brilannica, em consequcncia das differentcs 
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necl with a hostile attack hy any Power whatcver, lhe olher 
shall employ its most earncst and effectual goód olTices, 
.either for preventing hostilities, or for })rocuring just and 
complete satisfaction lo thc injurcd party. 

AHT. lU. 

In conformity wíth this declnration, His Britannic Ma
jesty agrees to renew and confirm, and does hereby renew 
.anel confirm, to His Royal Highness thc Prince Regent of 
Portugal, the engagcmcnt contn ined in the sixth Articl of 
the Convcntion sigoed hy Thcir rcspeclirc Plenipotcntiaries 
in London, on the twenty second day o!' Octobcr, onc thou
.s.and eight hundred and seven, which Article is hereuut~ 
subjoined, with the omission only of the words « pretiously 
to Ris deparlure for B-razil >> which words immediately 
followed the words « which His Royal Ilighness may esta
blish in Portugal. » 

« Tho sea t of the Portuguese Monnrchy hcing estahl ish
« cd in Brnzil, His Brita1mic Mnjesty promises in His own 
« name, and in that ol' His heirs and successors, nerer to 
« ncknowledge as King of Portugal, any Prince, otlier than 
« the heir and legitimuLc representativo of the Royu l House 
« of llraganza; und His Majesly also engages to renew and 
<cmaiutain with the Rcgcncy (which Bis Royal Highness 
<c may establish in Portugal) thc relotions of friendship which 
.<chave so long united lhe Crowns of Great Britain and Por
« t.ugnl. >> 

And thc two High Contracting Pnrties do al so renew 
and confhm thc adclitional Arlicles relating to tbe Island 
o f Madeira, signed in London on the sixteenth dny of March, 
one thousand cight bundred anel eight, and engage faith

.fully to execute such of them as remain to be executed. 

ART. IV. 

Ris Royal Highness tbe Prince Regent of Portugal re-
. news and confirms to His Britannic Majesty the engage
ment which has been made in Ris Royal name, to make 
good ali and several the losses and defalcations of property 
suslained hy the suhjects of Ris Britannic Majesty, in con
sequence of the various mensures which the Court of Por-

~oL. IV, 26 
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medidas que a Côrte de Portugal foi constrangida a tomar 
no mez ele Novembro de mil oitocentos e sete. Este Artigo 
deverá ter o seu completo effeito, o mais breve que for pos
sível, depois da troca das ratificações do presente Tratado. 

AllT. V. 

Conveiu-se, que no caso de constar que tanto o Governo 
Portuguez, como os vassallos de Sua Alteza Real o Príncipe 
Regente de Portugal, soffreram algumas perdas ou prejuí
zos em materia de propriedade, em consequencia do estado 
dos negocias publicas no tempo da amigavel occupaçiio de 
Goa pelas tropas de Sua Magestade Britannica, as ditas per
.das e prejuízos serão devidamente examinadas, e que ha
vendo a devida prova, cllas serão indemnisadas pelo Go
verno Britannico. 

AUT. VI. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, con
servando grata lembrança do serviço e assistencia que a Sua 
Corôa e Família receberam da Marinha Real de Inglaterra; 
e estando convencido que tem sido pelos poderosos esforços 
d'aquclla Marinha, em apoio dos direitos e independencia da 
Europa, que até aqui se tem opposto a barreira mais efficaz 
ú ambição c injustiça de outros Estados; e desejando dar uma 
prova de confiança e de perfeita amisade ao Seu verdadeiro e 
antigo Alliado El-Rei do Reino Unido da Gran-Bretanha e 
Irlanda, Ha por hem conceder a Sua Magestade Britannica o 
privilegio de fazer comprar e cortnr madeiras para construc
ção de navios de guerra nos bosques, florestas e matas do 
Braz i! ( exceptuando nas florestas Ueaes, que são designadas 
para uso da Marinha Portugueza), juntamente com permis
são de poder fazer construir, prover · ou reparar, navios de 
.guerra nos portos c bahias d' aquelle Imperio; fazendo de 
eada vez (por formalidade) uma previa representação á .Corte 
de Portugal, que nomeará immediatamenle um Offietal da 
Marinha Real para assistir c vigiar n' estas occa~i?es .. E ex
pressamente se declara e promette que estes prJVJleg1.os não 
serão concedidos a outra alguma Nação ou Estado, seJa qual 
for. 
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tugal was unwillingly obliged to take in the month of No
vemher, onc t!lO'usand eight hundred and seven. And this 
Article is to be carrried into full effect, as soon as possible, 
after the exchange of the ratifications of the present Treaty. 

ART. V. 

lt is agrced, that in case it should appear that any los
ses or injuries in point of property have been sustained, 
either by the Portuguese Government, or by the subjeets 
of His Royal Highness the Prince Regent of Portugal, in 
consequence o f the state of public affairs at the time of the 
amicable occupation of Goa by the lroops of His Britannic 
Majesty, the said losses and injuries shall be duly investi
gated, and that upon due proof thereof they shall be made 
good by the British Government. 

ART. VI. 

His Royal Highness the Prince Regent o f Portugal pre
serving a grateful rememhrance of the service aud assistan
ce, wliich His Crown and Family have received from the 
Royal Navy_ of Englnnd, being convinced that it has heen 
hy the powerful exertions o f that , Navy in support of the 
rights and indcpendencc of Europe, that the most effectual 
harrier has hithcrto h.een opposed to the amhition and in
justice of oth~r States; nnd desiring to give a proof of con
ndence and pcrfect friendship to His true and ancient Ally 
the 1\ing of the United 1\ingdom· o f Great Bfi.t·ain hl1d Ire
land, is pleascd ti) grant to His Britannic MajeslJ' t)ie pri ... 
vilege of causing timber for the pnrpose of building ships 
of war, to be purchased and cut down in the woods, fq
rests and chases o f Brazil, ( excepting in the Ro)'al forests 
whic~l are appointed for the use of lhe Portuguese Navy) 
together wit.h permission to cause ships of war to he built, 
equippcd or repaired within the ports and harbours o f that 
Empire, a prcvious application and notice being made in 
each instance (for form's sake) to the Court of Portugal, 
which shall immediately appoint an Officer of thu. ~uy.u) 
Navy to assist and attend u~on these occasio~~: ,f\n,<l; ~\· .i~ 
expressly declared and prom1sed that these priVIlege.f s~;tll 
not be granted to any other Nation or State whatsoever. 
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ART. VIl. 

l~stipu.!ou-sc e ajus1ou-sc pelo presen te Tratado, que se 
. uma esquadra ou uma porçuo de navios de guerra houver 
.em algum tempo de ser mandada por uma das Altas Partes 
Contra tantes em soccorro e ajuda da outra, a parte que re
ceber o soc.corro c ajuda forn eceri.l ú sua propria custa a re
ferida esquadra ou nav ios de guerra ( emquanto elles estivc
.rem actualmcnte empregados em seu benefi cio, protecçâo 
ou sen iço) com carne fresca, vcgctacs e lenha, ua mesma 
proporrão em que taes artigos costumam ser fornecidos aos 
Seus proprio·s navios pela parle que presta o soccorro c ajuda. 
E declara-se que este ajuste serú reciprol'amente obrigatorio 
pam cada uma das All<lS l1artes Coutralante!; . 

A l.l'f. V.! li. 

Postoque haja sido estipulado por autigosTratados entre 
Portugal c a Grn11-Bretnnhn , que em tempo de paz não ex:
ccdcrüo ao numero de seis os navios de ;:, uerra da ultima llo-

. tencia que poderão ser admittidos a um mesmo tempo em 
qualqner porto pertencente ú oulra, Sua Alteza Ueal o !lrin
cipe llegc•nte de Portugal, co H fia ndo un leal ué de e perma
ncucia de Sua alliança co m Sunl\Iagcstade Ikitnnnica, Ha por 
bem abrogar c annullar inteiramente esla rcstricçüo, e decla
rnr que d'aqu i em diante qnnlq ~1er numero de navios perten
centes t1 S11n llr!ugesla cle Bntanni ca possa ser admittido a um 
mesmo tempo em qualquer porto pcrLcnccnlc a Sua Alteza 
Rea l o Ptincipc Regente de Portugal. ]~demais estipulou-se 
qne este privil egio não scró ·concedido a outra alguma Nação 
ou Estado qualquer que seja, tanto em compensação de qual
quer outro equivalente, como em virtude de algum subse
quenlc'Trutado ou Convenção, sendo sómente fundado sobre 
o principio da amisade sem exemplo c confidenciu que tem 
subsisLido por tantos scculos entre as Coróns de Portugnl 
e da Gran-Brclanha. E demais comciu-se e estipulou-se 
que os transportes propriamente toes bonâ (tde, c actual
mente empregados em serviço das Altas Partes Contratantes, 
serl\o tratadas dentro dos porlos de qualquer d'ellas domes
mo modo .como se fossem navios ele guerra. 

Sua Mogestade llritannica igualmente convem em per
miltir da Sua parte, que qualquer uumet·o ele navios per-
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AHT . VII. 

. It is st ipulatccl nnd ngreerl JJy Lhe present Treaty, that 
•f at nny time a sq uadron or number of ships of war shoulcl 
be sent by eifher of lhe High Cont~acting Parties for the 
succour and assislance of thc other, the purty receiving the 
succour anel assistnnce shall, at ils OWil proper charge nnd 
expencc, fnrnish the said squndron or sbips ofwar (so long 
as they mny be actually cmployed for its bcnefit, protection 
or service), with the articlcs or frcsh Lcef, vcgelablcs and 
fuel, in the snmc proporlion in whicb tbose articles are 
usually supplicd lo its own ships o f wnr by tllc pari y so 
granting- thc succo ur anel assistnnce. Anel this agre ment is 
declared to be rcciproca llJ bindiug on cach of the Hig-h 
Contracting Partics. 

ART. YTII. 

Whercas it is stip ulalcd by former Treaties bet,>een 
Portugal nncl Great Britain , Lhnt in time of peace the ships 
of war of the formcr Powcr, that mny bc nclmittecl at. any 
one time into Otl)' port bclon~ing to the othcr, :-hall not 
exceecl thc numhcr of six, His Royal Highncss the Prince 
Regent of Portugal, conf.idin~ in the faiih nncl pcrmanency 
of His alliance with His Brilannic JUnjes~y, is plcasecl to 
abrogatc anrl nnnul this restriction nltogclhcr, anel to de
clare, Lhnt hcncel'orward, anJ number of ships whatcrer, 
belonging to Ilis Britnnnic Mojesty, may be admiltccl at 
one time into any port belongincr to His Ropl Highuess 
the Prince ·Rcgcnt ofJ)ortugal. Anel it is fur ther stipulated, 
tha t this privilegc shall not be grantecl to any othcr Nation 
or State whatever, whc lher in relu rn for any olher eqni
valent, or in virtue of nny subscquent Treaty or Agrc ment, 
it being solely foundcd upon lhe principies or uncxamplecl 
amity anel conficlence, which harc dur ing so many ages 
subsisted 1Jetwcen thc Crowns of Portugal and Great Bri
tain. Anel it is further ngrced anel stipulated, that lransports 
boná fide 1such, anel actually cmplOJed on thc scnice of 
cithcr o f ' the High Contr~ct. i ng Parties, shall be treatecl 
within Lhe ports of Lbe other on thc same. footing as if 
they were ships of war. 

His Britannic ~Iajcsty does also agree on His parl to 
permit any numher of ships helonging to His Royal Hio·h-
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tencentes a Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal 
possa ser admittido a um mesmo tempo em qualquer porto 
dos domínios de Sua Magestade Brilannica, e ali receber 
soccorro e assistencia, se lhe for necessario, e que alem 
d'isso ser.á tratado como os navios da Nacão mais favore
cida; sendo esta obrigação igualmente re~iproca entre as 
duas Altas Partes Contratantes. 

ART. IX. (1) 

Não se tendo até aqui cstúbelecido ou reconhecido no 
Brazil a Inquisição, ou Tribunal do Santo Officio, Sua Al
teza Real o Príncipe Regente de Portugal, guiado por uma 
illuminada e liberal política, aproveita a opportunidade que 
Lhe offerece o presente Tra lado para declarar espontanea
mente no Seu proprio nome, e no de Seus herdeiros e succes
sores, que a Inquisição não serú para o futuro estabelecida 
nos meridionaes domínios Americanos da Corôa de Portugal. 

Sua Magestade Britannica, em consequencia d'esta de
cloruçuo da parte de Sua Alteza Real o Princi.po Regente de 
Portugal, Se obriga da sua parte, e declara que o Artigo v 
do Tratado de 1654., em virtude do qual certas isenções da 

' auctoridaclo da Inquisição eram concedidas exclusivamente 
aos vassallos Britannicos, serú considerado como nullo o sem 
ter effeito nos mericlionaes domínios Americanos da Corôa 
de Portu.gal. E Sua Magestade Britannica consente que esta 
abrogação do Artigo v do Tratado de 16 o4 se estenderá 
lambem a Portugal, no caso que tenha Jogar a abolição da 
Inquisição n'aquelle paiz por ordem de Sua Alteza Real o 
Príncipe Regente, e geralmente a todas as outras partes dos 
domínios de Sua Alteza Real, onde venha a abolir-se parn 
o futuro aquelle Tribuna I. 

ART. X. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portu~~l, es
tando plenamente convencido da injustiça e mú poht1ca do 
commercio de escravos, e ela grande desvantagem que nasce 
da necessidade de introduzir e continuamente renovar uma 
estranha e facticia popnlaçilo para t-mtreter o trabalho e in-

(1) Vide Artigo ll secreto do Tratado de lil!i! de Janeiro de 1015. 
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ness thc Princc Regent of Portugal to be admitted at one 
time into ,any port of 1-Iis Britannic :Majesty's dominions, 
and there to receive succour and assistance i f necessary, 
and be otherwise treated as the ships of the most fayoured 
Nation; tbis engagement being also reciproca] between the 
two High Contracting Parties. 

ART. IX. 

The Inquisition or Tribunal o f the Holy Office, not hav
ing bee~ hithert.o established or recognized in Brazil, 1-lis 
Royal Highncss the Prince Regent of Portugal, guided hy 
ao enlightened and liberal policy, takes the opportunity 
afforded hy the present Treaty, to declare spontaneously 
in His own na me, and in that of His heirS' and successors, 
that the Inquisition shall never hercaftcr bc established in 
the South Amcrican dominions of the Crown of Portugal. 

Anel His Brilannic :Majesty, in consequence of this de
claration on lhe part of His Royal 1-Iighness thc Prince 
Regent of Portugal, does ou His part engage anel declare 
that the Article v o f the Treaty o f 165.4., in virtuc o f which 
certain exemplions from the authority o f thc Inquisilion are 
exclusively granteel to British subjects, shall be considereel 
as nnll and having no cífect in thc South Amcricau domi
nious of lhe Crown of Portugal. Anel His Britunnic Majesty 
consents that this abrogation of lhe Article v of the Treaty 
of 1654 shall also extend to Portugal, upoo tbe abolition 
of lhe Inquisition in tbat counLTy, by thc command of Bis 
Royal Highnes tbe Prioce Regent, anel generally to ali other 
parts of Bis Royal Highncss's dominion , whcre He may 
hereaftcr abolish that Tribuual. 

AllT. X. 

His Royal Highncss the Prince Regent of Portugal, 
b~ing fully convinceel of thc injuslice anel impolicy of the 
slarc trade, ando f the grcat disadvantagcs which arise from 
thc necessity of introducing and contioually rcnewing a fo
reign and factitious population for Lhe purpose of labour 
anel ioelustry wilhio Bis South Amcricuo dominions, has re
solved to cooperate with Bis Britannic Majesly in the cause 
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dustriu nos Seus domínios do Sul da Amcrica, tem resol
,·ido de cooperar com Sua Moo·cstude Brilannicu no causa 
da humanidade e justiça, odoptando os mais cflicazcs meios 
pa1·a consccru ir em toda a cxtcusuo dos Seus domiuios uma 
gradual aholiçiío do commercio de escravos. ]<.. movido por 
este principio, Sua Alteza Real o Principc Regente de Por
tugal Se obriga a que aos Seus vossallos não scrú permittido 
continuor o commercio de escravos em outra al•Tuma porte 
da Costa da Afi·icu, que não pertença uctunlmcnle aos do
mínios de Sua Alteza Real, 110s quacs stc commcrcio foi 
já descontinuodo e abandonado pelas Potencias c .Estudos 
da Europa <fUe antigamente ali commerciarum; res •n·ando 
comtudo para os Seus proprios ,·nssullos o direi to de com
prar c negociar em escrn,os nos domínio. al'ricauos da Coroa 
de Portugal. Deve porém ficar distinelamentc entendido que 
as estipulações elo presente Artigo nuo serão consid ·rndus. 
como invalidando ou affcclnndo de modo algum os direitos 
da Corôa de Portugal aos lerritorios de Cubinda c Moi mbo, 
os quaes direitos foram em outro tempo disputados pelo 
Governo de l'rança, nem como limitando on restringindo 
o commercio de Ajudú c outros portos da Al'rica (situados 
sobre a costa commummenlc chamada lia lingua Portu~rucza 
a Costa da Mina), c que pertencem, ou a que tem prclcn
ções a Coroa ele Portugnl, estando Sua : lteza Rcnl o Prín
cipe Uegcnte de Portugal resolvido a uuo resignar, nem 
deixar perder as Suas jus las c legitimas prclcnç.ões aos mes
mos, nem os direitos de Sc11s vassallos de negociar com estes 
logares, exnclamente pela mcsrnn maneira que elles aLé aqui 
o praticavam. 

ART. XL. 

A mutua lrocu das rutiflcaç:õcs do presente Tratado se 
fará na Cidade de Londres, c1cntro do espaço de quatro me
zes, ou mais breve se for possível, contados do dia da assi
gnatura do mesmo. 

Em testemunho elo que, nós abaixo assignados, Plcni
potencinrios de Sua Alt za Hcnl o Principe Regente de Por
tugal e de Sua 1\Iagestnde Britunnica, em virtude dos nossos 
respectivos plenos podere , assignúmos o presente Tratado 
com os nossos punhos, e lhe fizemos por o s~llo elas nossos 
armas. 
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of humanity and justice, by adopting tbe most efficacious 
means for bringing about a gradual abolition of the slave 
trade throughout the whole of His dominions. And actuated 
by this principie, Bis Royal Higbness tbe Prince Regent 
ofPortugal engages, that His suhjects shall not be permitted 
to carry 011 the slave trade on any parf oftbe Coast of Africa, 
not actually ])elonging to His Royal Highness's dominions, 
in whicb that trade has been discontinued anel abandoned 
by tbe Powers and States of Europe wbich formerly traded 
tbere, reserving howcver to His own subjects the right of 
purcbasing and trading in slaYes within tbe African domi- . 
nions ofthe Crown ofPortugal. It is however to be distinctly 
understood, that the stipulations of tbe present Article are 
not to be considered as invalidating or otherwise affecting 
tbe rigbts of the Crown of Portugal to the territories of 
Cabinda and l\Iolembo (wbich rights have formerly been 
questioned by the Goverument oi" France), nor as limiting 
or restraining the commerce of Ajudá and other ports in 
Africa (situated upon the Coac;t commonly called in the 
Portuguese Ianguage, the Costa da Mina), belonging to, 
or claimed by the Crown of Portugal, His Royal Higbness 
the Prince Regent of Portugal being resolved not to resign 
nor forego His just and Iegitimllte pretensions thereto, nor 
the rights of Bis subjects to trade witb those places, exactly 
in the same manner as they have Jútherto clone. 

ART. XI. 

The mutual exchange of ratifications of the present 
Treaty sball 1.ake place in the City of London within the 
space of four months, or sooner if possihle, to he computed 
from lhe day of the signature thereof. 

In witness wbereof, we the undersigned, Plenipoten
tiaries of His Royal Highness the Prince Regent 9f Por-'
tugal anel of His Britannic Majest)', in virtue of our respe
ctive fui! powers, bave signed the present Treaty with our 
hands, and have caused the seals of our arms to he set 
thereto. 
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Feito na Cidade do Rio de Janeiro, aos 19 de FcYereiro 
do anno de Nosso Senhor Jesus Christo de 1810. 

Conde de Linharcs. 
(L. S. ) 

Arligos secretos. 

AUT. l. 

Sua Magestadc llritannica Se obriga a empregar os Seus 
bons oiiicios c interposição para com a Porta Ottomana c 
as Uegencias de Argel, Trípoli e Tunis, c em geral para 
com todos os J~stados da Costa da Darbaria, a fim de que 
Sua Alteza Real o Principe Hegente de Portugal possa con
cluir uma paz justa e duravel com aquellas Potencias, e que 
o commcrcio c navegação de Seus vassallos não seja por mais 
tempo interrompido ou arriscado por netos de hostilidade 
praticados por qualquer d'aqucllcs Príncipes e Potencias, 
ou por seus vassallo . 

AllT. 11. 

Sua Magestadc llritannica, desejando dar uma prova 
d'aquella amisaclc c consideração que jamais St.ia Magestade 
deixou de entreter para com Seu antigo Alliado o Príncipe 
Regente de Pm·tugal, Se obriga c promette de empregar os 
Seus bons officios e interposiçuo para obter a restituição á 
Corôa de Portugal dos Territorios de Olivença c Jurumenha, 
e igualmente, quando se negociar uma paz geral, de ajudar 
e apoiar com toda a Sua influencia as tentativas que a Côrte 
de Portugal possa então fazer, para procurar o restabeleci
mento dos antigos limites· da Amcrica Portugucza, do lado 
de Cayenua, conforme a interpretação que Portugal tem 
constantemente dado ús estipulaç?es do 1i'ratado de Utrechl. 



llEGENCIA DO PJUNCIPE REGENTE O SENHOll D. JOÃO. 411 

D'one in the City of Rio de Janeiro, on the 19.th dar 
of Februnry, in the ycar of Our Lord, 1810. • 

Secret Articles. 

AUT. 1. 

Strangford. 
(L. S. ) 

His Britannic Majesty engages to employ His good offices 
and interposition with Lhe Ottoman Port and with the Re
gencies of Algiers, Trípoli and Tunis, and gcncrally with ali 
States upon tbe Const o f Barbary, to the end tbat His Royal 
Highness lhe Printc Regent o f Portugal may be enabled to 
conclude a just and lasting peace with tho~e Powers, and 
tha~ lhe commerce and uavigation o f His Royal Highness' s 
subJects bc not any longer interrupted or endangered hy 
.acts of hostility on the part eíthcr of those Priores and 
Powers, or of ·lhcir subjects. 

AR1'. 11. , 

His Drítannic Majcsty desírous lo gire a proof of that 
friendship and rcgard for His ancient Ally the Prince Regent 
ofPortugal, which His Majesty has never ceased to entertain, 
engages and promises lo employ Bis good offices and inter
position to obtain the restitution to thc Crown of Portugal 
of the Territories of OliYença and Jurumenha, and also, 
whenever a general peace sball ]Je negotiated, to aid and 
support with ali His inOuence the eodeavours which may 
then be made by the Court of Portugal, to procure lhe re
establishment of thc ancient limits of Porluguese America 
on the side of Cayenne, according ·to the interpretation 
which Portugal has constantly giren to the stipulations of 
the Treaty of Utrecht. 
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Em retr ibuição cl'este signal de amisacle ela parte de Sua 
1\'lugcstadc Britannica, Sua Alteza Real o Principe Regente 
de Portugal Se obriga a cooperar efllcazmcnlc na causa ela 
humaniclallc, tão gloriosamente sustentada por Sua Mages
tadc Britannica, prohibi ndo slriclamente e inteiramente abo
linclo todo o commen:io c trafico em cscnm)s nos Estabele
cimentos de Bissau e Cachcu; c Sua Alteza Real promctte 
mais ceder em plena soberania a Sua Magcstadc Rritannica 
os ditos Estabelecimentos de Bissau c Cacheu, por espaço 
de cincoenta annos, com a condição de receber uma rasoavel 
compensação em dinheiro, ou de ouln maneira que se ele
terminar para o futuro entre as duns Cortes; reserva ndo 
comtudo para Si o direito ele reassumir os ditos cslahelcci
mentos no fim elo referido termo de cincocnta annos, c con
servando para os Seus vassallos a liberdade de commercia
rem c traficarem com os ditos estabelecimentos em todos 
t{uaesquer artigos, ft excopçüo cte escravos, cujo commercio 
será para sempre abol ido e prohibido, e não ser{! renovado 
depois de findo o termo mencionado de cinco nla annos. 
Porém deve ílcar cnlcnclido que n cxc::u('ào da segunda 
clausula <l'cste Artigo secreto, que 6 a ccr·siw de Bissau e 
Cnchcu a Sua iVlagcstade Brí taunica, deve depemh· inlei- · 
ramcnte da cxccuçDo da primeira clausula que clle contém, 
que é no caso da plena c inteira Tcstiluição ú Corôa de Por
tugal pela Coràa de IIespanba dos Terrilorios de Olivenç.a 
c Jurumenha, c no caso do rcslabclecimcnto dos nntigos 
limites da America Porlugueza do lado de Cayenna; c con
sequentementc que es te Artigo secreto ou clcverá ser exe
cutado na sua totali dade e em todas as suas partes, ou Gear 
nullo e sem efTeito, no caso que as estipulações da pri meirn 
clausula nDo sejam devidamente cumpridas. 

Conveiu-se c declarou-se que os [Jrcsentes .Artigos sc
m·ctos terão a mesma força como se fossem actualmcntc inse .. 
r idos no presente Tratado, palavra por palavra, c que as suas 
ratiGcações serão na fórma costumada trocadas no mesmo 
tempo e elo mesmo modo. . 

Em testemunho do que, nós abaixo assignados, Plem
potcnciar'ios de Sua Alte1.a Real o Principe Ucgen le de Por
tugal c de Sua 1\Iagestade llritannicu, em viPtudc dos nossos 
respectivos plenos poderes, nss ignámos os presentes Artigos 
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;~ n cl i~ ret~ rn f~ r this n~ark o f frie~dship on the part 
of H1s Bntann1c MaJCStJ', H1s Royal H1ghness the P~i nce 
Ucgcnt of P@rlugal engages lo co(i)perate effectually in the 
cause of humanity, so gloriously sustnined by His Britannic 
Mnjesty, by strictly prohibiting antl cntirely abolishing ali 
trade and Lrnffic in slaves, in and nt thc Settlements ofDissau 
nncl Cachcu ; and His Royal Highness does morcover pro
mise to cede the said Scttlements of Bissau and Cacheu to 
His Britannic l\lujcsty iu full sovcreignty for thc spacc of 
fifty years, in considcrntiou of recciving a reasonable com
pensation in money, o r othcrwi•se, to be dctcrmiucd l1Cr"
artcr betwecn lhe two Courts; rcserving however to Him
sclf thc righ t of rcsuming possession of lhe said settlements 
at Lhe cxpiration of thc said lcrm of fifty years, anel retain
ing for Uis subjccts the lihcrty of trad ing nnd trafficking 
with Lhe said settlements in .all articles \Yhatsoever, except
ing slaves, whieh commerce is to be abolishcd and prohi
bited for cver, nor is it to hc renewcd nfter t.he c~piralion 
of the aboye-mcntioncd tenn of fifty ycars. But it is to be 
underslood , that the ·exccution of the secOJld clausc of this 
secrct Arlic:l ', that is, Lhe ccssion of Bissau and Cacbeu to 
f is. Dritanaic i\'li1jcsty. isto dcpcnd cr~tircly upon lhe exe
cutJOn of.the first clnusc thercof, tlwt IS, upon the full and 
enLirc rcstitntion to Lhe Crown of Portugal, by the Crow11 
o{' Spain, of the Tcrritories o f Oliven~~a and Jurumenha, and 
upon the reestab lishrncnt of the ancicnt limits of Portu
guese Ameri ca on Lhe side of Cayenne; anel consequen tly 
thnt thi s sccret Article is ithcr to hc executed tola lly nnd 
in ali it's pnrls, or to remain null and void, in case the sLi
pulalions o f thc firsl clnuse o f it should not bc du ly fuHi11ed. 

H is agreed nnd dcclared, that Lhe present secrct Arti
cles shall have Lhe samc force and value as if they werc 
actuall y insertccl in lhe present l'reaty, w.ord for word, and 
the ratifications thcroof shall be duly cxchangod at the samc 
lime nncl iu Lhe snmc form . -

In wi tness wbereof, we the undersigncd, Plenipoten
t iaries oi' His Royal Highness the Prince Regent of Por
tugal and o f His llritannic Majesty, in virtue o f our respe
ctiye fui! powers, h a v e signed· thc present secret Articles 
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secretos com os nos os punhos, e lhe fizemos por o êllo 
das nossas armas. 

Feito na Cidade do Rio de Janeiro, ao 19 de Fevereiro 
do anno de Nos o Senhor Je us Christo do 1810. 

Conde de Linhares. 
'L. S. ) 
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with our hnnds, nnd havc caused the seals of our arms to 
be set thereto. 

Done in the City of Rio de Janeiro, on the 19.tb day 
of l<,ebruary, in Lhe year of Our Lord, 1810. 

Strangford. 
(L S.) 
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CONVENÇÃO K"ITJtE O PlU.'ClPE llEGENTE O SE 'll01l DOl\l JOÃO, 

liE TO ])E PAQ ETES EHHJl O DOi\II , ·IoS ])E POllTUGAL E 

FEVEREIRO Dl~ 11110, E IlACTlFIC,\llA POH PA1lTE Dll POR 

lO DE JUNHO DO DrES~lO ANNO. 

(uo OltiG I. AL QI.E SE GU.\H DA O ARCIII\"0 D,\ R 

Sendo neccs ario para o crviç.o publico das Cortes de 
Porturral c da Gran-Bretanha, e para a relações commer
ciaes dos seu · re pcctivo vas allos, que se estabeleçam Pa
quetes en tre os domínios de llortugal e a Gran-Bretanha; 
c sendo alem d'isso conveniente que se conclua para este 
fim um Arranjamento dcfiniLi\'o sobre os princípios de cxa
cta reciprocidade, que as dua Coroas tllem resolvido ado
plar por ba e das suas muluas relações; os abaixo as igna
dos, Plenipotenciarios de Sua Alteza Real o Príncipe Re
gente de Portugal e de Sua Marreslade El-Uei do Ucino 
Unido da Grau-Bretanha e Irlanda, tendo trocado o seus 
r spectivos pleno poderes, e achando-os em boa e dm ida 
fórma, convieram no Artigo eguintes: 

AllT. L 

Sairá de Falmouth para o Uio de Janeiro um Paquete 
em cada mez. Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Por
tugal Se reserva o direito de pura o futuro estabelecer Pa
quetes entre os outros portos do Brazil e a Gran-Bretanha, 
se o estado do commercio o requerer. 

ART. U. 

As malas se fecharão em um determinado dia, assim em 
Londres como no Rio de Janeiro. 

AHT. Ill. 

Os Paquetes tocarão na Madeira na sua passagem para 



ll JOl\GE Ill REI DA GRAN-DRETANHA, SODRE O ESTADELECI

A GRAN-DRETANHA, ASSIGNADA NO RIO DE .TANEIUO EJ\1 19 DE 

TUGAL EiU 26 DO DITO MEZ, E PELA D,\ GRAN-DRE'fANHA EM 

GIIEUIHA o'ESTADO DOS I'IEOOCIOS ESTRANGEIROS. ) 

}t being necessary for th~ public service of the Courts 
of Portugal and Great Dr·itain, and for thc commercial in
tercourse of their respective subjects, that Packets should 
be established hetween the dominions o f Portugal and Great 
Britain; anel it being mbreover expedient that a definitive 
Arrangement for that purpose should bc concluded upon 
thc principies of exact rcciprocity, which the two Crowns 
havc resolved to adopt as thc hasis of their mutual rela
tions; the undcrsigned, Plenipotentiaries of His Royal High
ncss the Prince Regent of Portugal and of His Dritannic 
Majesty the IGng of thc United Kingdom of Great Britain 
and Ireland, having exchanged their respective full powers, 
and having found them to bc in good and due form, have 
agrecd upon the following Articles: 

ART. I. 

A Packet shall sail from Falmouth to Rio de Janeiro 
once in every month. His Royal Highness the Prince Re
gent of Portugal reserves to Himself the right of hcreafter 
establishing Packets between the other Brazilian ports and 
Great Britain, should the state of commerce require them. 

ART. 11. 

The mails shall be made up on a fhed day both in Loo
don and Rio de Janeiro. 

ART. lU. 

The Packets are to touch at Madeira on their passage 
VOL . IV. ~j 
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o Rio de Janeiro. Elles não ancorarão ali, nem se demora
rão mais tempo do que aquellc que for absolutamente ne
cessario pnra entregarem e receberem as malas. 

ART. 1V. 

Os Paquetes serão por agora embarcações Britannicas~ 
navegadas conforme as leis <la Gran-Bretnnha. Porém Sua 
Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal Se reserva 0< 

direito de estabelecer }Hll'll o futuro Paquetes Bra:álienses 
ou Portuguezes. 

ART. V. 

Os Paquetes serão considerados e tratados como embar
cações mercantes. Elles serão por consequenoia sujeitos ás · 
visitas dos Officiaes e Guardas da Alfandega, tanto no Rio 
de Janeiro, como em outro qualquer porto dos domínios de 
Portugnl, entre o qunl e os clominios Britannicos se hajnm 
de esta.beleccr Paquetes. Porém elles não serão ohriguclos a 
dar entrada na Alfandega, nem a seguir as outras formali
dades praticadas pelas embarcações mercantes. 

AltT.VI. 

As duas Altas Partes Contrntantes se obrigam recipro
camente a fazer todos os esforços para prevenir que se fnça 
por via dos Paquetes commercio de contrabando, •particu
larmente de diamantes, pau brazil, oi•ro em pó, urzella -e 
tabaco manufacturado. Elias tamhem se obrigam a preve
nir, quanto for possível, a illcgal collecção e conducção de 
cartas. · 

ART. VII. 

Permittir-se-ha que um Agente Brilannico pura os Pa
quetes resida no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro 
porlo dos domínios de Portugal, entre o qual e os domí
nios Britannicos se houverem de estabelecer Paqueles para 
o futuro. As malas para os clominios llritannicos se prom
ptificarâo exclusivamente na casa ele sua Administração, e 
tambem receberá e admittira n' ellas as cartas d' aquelles vas
sallos Portuguezes que quizerem manda-las á suu Adminis
tração. A chegada dos Paquetes ao Rio de Janeiro, ou ao 
porto do seu destino, o Agenle Britannico entregará as ma
los, que elle trouxer, áquella pessoa que o Governo Portu-
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to Rio de Janeiro. They are not to anchor there, nor re
main any longer time tban that which may be absolutely 
necessary for delivering and receiving the mails. 

A:RT. IV. 

The Packets are at present to hc British vessels, navi
gated accord ing to the laws of Great Britain. But His Royal 
Highncss the Prince Regent of Portugal reserves to Him
self the right of hereufter estublisbing Brazilian or Portu
guese Pacl<ets. 

A~RT. V. 

Tbe Packets are to lle considered aud treated as mer- · 
chant vessels. They are consequently Lo be subjeot to the 
visits of the OJlicers and Guards of the Customs at Rio de 
Janeiro, or at any 0ther port of the dominions of Portugal, 
between which and the British dominions Packets may he
reafter be estahlished. But they are not to he obliged to 
make entry at the Custom-House, n0r follow the otber 
forms practised hy merchant vessels. 

ART. VI. 

The two High Contracting Parties engage reciprocally 
to encleavour to prcvent eontraband trade from heing car
ricel on by means of the Packets, particularly that of dia
monds, hrazil wooel, gold dust, nrzela, and tofuacco in the 
forro of snuff. They elo also engage to prevent, as far as 
possihle, the illegal collectiou or conveyance of letters. 

ART. VII. 

A BriLish Agent for the Packets is to he permitted to 
reside at Rio de Janeiro, or at any other port within the 
dominions of Portugal, between which and the British do
minions Packets may hereafter ]Je estahlished. The mails 
for the British dominions are to he made up exclusively at 
his Oilice, tmel he is also to receive and to admit ioto those 

· mails the Ietters of such Portuguese subjects as shall choose 
to send them to his Offioe. And on the arrival of the Pac
ket at Rio ele Janeiro, or at the porto f its destinatioo, the 
British Agent is lo deliver the mails hrought hy it to such 
person as shall he app.ointed hy the Portuguese Government 
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guez nomear pura as receber, do mesmo modo que se pra
ticava an~igumentc em Lisboa, 

AllT. Vlll, 

O Governo Portuguez terá o direito de impor porte em 
todas as cartas vindas dos domínios Britannico's para os de 
Portugal. ' 

AllT. IX. , 

O porte das cartas enviadas ou recebidas da Grau-Bre
tanha e do Brazil deverá ser por agora do ' 'alar de tres 
shillings c oito pences sterlinos ·da moeda Britannica por 
uma simples carta, e n' esta proporção pelo duplo ou triplo 
das curtas. Observar-se-hão as mesmas regras que se prati
cavam antigamente em Lisboa, relativamente ús cartas des
tinadas para a Marinha e Exercito de Sua Magestadc Bri
tannica; e em Inglaterra se concederão iguaes isenções em 
favor das cartas pertencentes aos marinheiros c soldados de 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal. 

ART. X. 

As cartas e os despachos conduzidos pelos Paquetes aos 
Enviados ou Ministros das duas Côrtcs, e sendo bonâ fide 
para o serviço dos seus respectivos Soberanos, não pagarão 
porte. Far-se-ha no Correio Geral Dritannico uma regula.., 
ção pora dar effeito a esta estipulaçuo, c para lixar o peso 
e numero das c,c1rtas e despachos, que devem ser isentos de 
porte em virtude do presente Artigo. 

ART. XI. , 

Depois da chegacta do Paquete ao Rio de Janeiro, o En
viado ou Ministro ele Sua Magestadc Dritannica fixará o dia 
em que o referido P-aquete voltarú para Inglaterm, reser
vando sómcnte a si o direito de prolongar mais o período 
assim fixado, no caso de julgar que o serviço de Sua 1\'Ia
gestade o exige, c attendendo, qnanto for possiYcl, a qual
quer requisiçüo para este fim, que lhe for feita por parte do 
Governo Porlugucz. 1~ os Paquetes durante a sua estada 
nos portos ou bahias de Sua Alteza Reol o Principc llegente 
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to receivc them, in the same manner as was formerly pra
ctised at Lisbon. 

ART. VIII. 

The Portuguese Government will have a right to de
mand postage on ali letters brought from the dominions of 
Great Britain to those of Portugal. 

ART. IX. 

The poslage of letters to and from Great Britain and 
Brazil is to he for the present at Lhe rate of three shillings 
and eight pcncc sterling in Brilish money for a single Iet
ter, and in that proportion for double and treble letters. 
The same rulcs shall be obsencd rcspecting letters for His 
Britannic :Uajesty's Navy and Army as were practised for
merly at Lisbon; and in England, reciproca! exemptions 
shall also be granted in favour of the letters belonging to 
thc sailors and soldiers of His Royal Highness the Prince 
Regent of Portugal. 

ART. X. 

The letters and dispatchcs 'brought by the Packets to the 
Envoys or Ministers of the two Courts, anel being bonâ fide 
for the service of their respective Sovereigns, shall not ~e 
charged with postage. A regulation shall be made at the Bri
tish General Post Office for the purpose of carrying this sti
pulation into effect, and of fixing the weight and number 
of the Ietters and dispatches, which are to he exempted from 
postagc in virtue of the prcsent Article. 

ART. XI. 

After the arrivaLof a Packct at Rio de Janeiro, His Bri
lunnic 1\fajesty's Envoy or 1\finister shall fix a day for the 
return to England of the said Packet, resening to himself 
the sole right of further prolonging the period so fixed, in 
case hc should judge that His ~fajesty's service should re
quire it, paying attention, as far as may he possible, to any 
request for further delay on the part of the Portuguese Go
vernment. And the Packets during their stay in the ports 
or harhours of His Royal Highness the Prince Regent are 
to be considercd as under lhe special protection o f His Bri-
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serão considerados como debaixo da especial protecção do 
Enviado ou Ministro de Sua lVIagestade Britannica, da mesma 
fórma como os Seus correios ou expressos. 

ART. XU. 

Os princípios gcraes da presente Convençüo serão ap
plicaveis a todos os Paquetes que se houverem para o futuro 
de e tabclecer entre a Grau-Bretanha c qualquer porto ou 
porto nos domínios de Sua Alteza Real o Príncipe Regente 
de Portugal, não especiücadamente mencionados na presente 
Convençuo. 

ART. Xlll. 

A presente Convenção será devidamente ratificada, e a 
mut)la troca das ratificações se fará na Cidade de Londre 
dentro do espaço de quatro meze , ou mais breve se for 
possível, contados do dia da nssignutul'll da presente Con
venção. 

Em testemunho do que, nós abaixo assignados, Pleni
potenciarios de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Por
tugal e de Sua Magestade Britannica, em virtude do nos
sos respectivos plenos poderes, assignúmos a presente Con
venção, c lhe fizemos pôr os sêllos das nossas armas. 

Feita na Cidade do Rio de Janeiro, aos 19 de FeYereiro 
do anno de Nosso Senhor Jesus Christo de 1810. 

Conde de Linharc::;. 
(L. S. ) 
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tannic l\fajesty's Envoy or 1\finis t@r, in the same manner as 
His couriers or messengers. 

ART. :XII. 

The general principies of the present Comention are to 
be applied to ali Packets that mny hereafter he established 
between Great Britain and any port or ports in the domi
nions of His Ropl Highness the Prince H.egent of Portu
gal, not spccifically mentioned in the present Convention. 

ART. XIII . 

The present Convenlion shall be duly ratified, and the 
mutual excbange of ratifications shall take place in the City 
of London, within the space of four months, or sooner if 
it be possihle, to be computed from the day of the signa
ture of the present Convcntio n. 

In witness whereof, we tbe undersigned, ·Plenipotentia
ries of His Hoyal Highness the Prince R0gent of Portugal 
anel of His Britannic Majesty, by virtue of our respective 
full pcnvers, bave signecl tbe present Convention, and bave 
caused the seals of our arms to be annexed thereto. 

Done in the City of Rio de Janeiro, on the 19th day o f 
February, in the J.ear of Our Lord, 1810. 

Strangford. 
(L. S.) 
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DREVE DE DISPENSA DO NUI\"CIO DO PAPA PIO VIJ, PAliA O 

MAJIIA THEREZA, E DO INFANTE DE IIESPANHA O SENHOR 

DE 1810. 

(DO OIIIG IJ'iA L QUE Sll GUARDA NO REAL ARCDIVO llA TORRil DO TOliBO. ) 

Laurentius ex Comitibus de Calepio, Dei et Apostolicre 
Sedis Gratiâ. Archiepiscopus Nisibenus, Sanctissimi Domini 
Nostri Domini Pii Divina Providentiâ Papre vn, Prrelatus 
Domesticus, Pontificio Solio Adsistens, ejusdemque Sancti
tatis Sure a c Sedis Apostolicre N untius in Portugallire et Al
garbiorum Regnis atque Dominiis cum potestate Legati a 
lutere, eL in his temporum circumstantiis etiam specialis
simis et extraordinariis facultatihus munitus, etc., etc., etc. 

Quoniam Omnipotentis Dei, per quem Reges regnant, 
mirabili dispositione factum est, ut Celsissimus et Serenis
~imus Dominus Joannes Brasilire "Princeps Portugallire et 
Algarhiorum Hegna ac Dominia Regens una cum Fidelís
sima Regina, ac tota Regia Família, ad inimicorum Suorum 

· pravas artes eludendas, longínqua hujus Imperii Sui ora pc
tere invicto animo non dubiluverit; Nos, quibus primi in 
Brasilire Nuntii Apostolici munerc, licet immerenter, apud 
eumdem Augustum Principem fungi datum est, lretari qui
dem debemus, quod Sanctissimus Dominus Noster Fins 
Papa vn prrefati tam memorahilis adventus occasione tules 
extraordinarias facultates Nobis concedere dignatus sit, qua
rum vigore votis ejusdem Celsissimi et Serenissimi Principis 
nunc obsecundare possimus. Quum ituque idem Cel sissimus 
et Serenissimus Princeps pro co quo prosequitur singulari 
affectu Serenissimam Princ.ipissum Beirro Domnam Marium 
Theresium carissimam ejus ' l<'iliam, dilcctumque Suum ex 
Sorore Nepotem Serenissimum Domnum Petrum Carolum 
de Bourbon, ipsorum desideriis pro mutrimonio insimul con
trahendo ex cerlis et rationabilibus causis libcnter annuere, 
eaque Sibi valde gruta declarare arbitratus sit, quumquc a 



CASAJIIENTO DA PRINCEZA DE PORTUGAL A SENHORA DONA 

DOlll PEDRO CARLOS, DADO NO RIO DE JANEIRO, A 8 DE MAIO 

(T II ADUCf.Ã O PARTICULAR.) 

Lourenço, dos Condes de Cahipio, pela Graça de Deus 
e da Sé Apostol.ica Arcebispo de Nisibe, Prelado Domestico 
de Nosso Snntissimo Senhor Pio, pela Providencia Divina 
Papa vn, Assistente ao Solio Pontificio, eNuncio da mesma 
Sua Santidade e da Sé Apostolica nos Heinos e Domínios 
de Portugal , e Algarves, com poder de Legado a latcrc, e 
nas presentes circumstancias tambem munido de especialís
simas e exlraordinarias faculdades, etc., etc., etc. 

Tendo acontecido por admira v e! disposição deDeusOmni
potente, por quem reinam os Reis, não duvidar o Muito Alto 
e Serenissimo Príncipe do Brazil, D. João, Regente do Reino 
e Domínios de Portugal e Algarves, de procurar animosa
mente com a Rainha Fidelíssima e toda a Família Real as 
longínquas pingas d'este' Seu Imperio, para illudir as más 
artes dos Seus inimigos; Nós, o primeiro a quem foi con
cedido, postoquc immerecidamentc, exercer o cargo de Nun
cio Apostolico no Brazil junto do mesmo Augusto Principe, 
devemos na verdade regosijar-nos, por se ter dignado o Nosso ' 
Santíssimo Papa Pio vn, por occasião d' esta chegada tão 
memoravel, conceder-nos faculdades taes, que em virtude 
d' ellas possamos agora satisfazer aos ,votos do mesmo l\luito 
Alto c Serenissimo Príncipe. Como portanto o mesmo Muito 
Aho e Serenissimo Príncipe, pelo singtilar affecto que tem 
á Sua caríssima Filha, a Serenissima Princeza da Beira D. 
Maria Thereza, e ao Seu amado Sobrinho, o Serenissimo 
D. Pedro Carlos de Bourbon, resolvesse por certas e ra
soa'veis causas annuir de bom grado aos seus desejos de 
contral~irem matrimonio, e dedarar que isto Lhe era muito 
grato; e como Nos pedisse em nome d' elles, que os dispen-
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Nohis eorum nominc expo lulaverit, ut ad bujusmodi efTe
ctum super impcdimentis secuncli in linea requali ex uno, 
secundi et tertii ex altero a communibus stipitibus, triplicis 
tertii et quarti, ac duplicis quarli ex codem et divcrsis res
pectivo stipitibus provcuientibus consanguinitatis graduum, 
quibus invicem sunt conjuncti cum Eis dispensaremus; 
utenles Nos idcirco prrefata spcciali et extraordinaria a San
ctitute Sua Nobis concrcdila Apostolica Auctorilatc, prmdi
ctos Sereniss imos Domnum Pctrum Cnrolum de Bourbon, 
et Domnam l\fariam Thcresiam Principissam Beirre, ac corum 
quemlibet a quibusvis excommunicationis et interclicti, aliis
que ecclesiasticis sentenliis, ccnsm·is, et ]Jmnis a jure Yel 
ab homine . quavis occasione ''cl causà Jatis, si quibus quo
modolihet innoclati existunt., acl efl'ectum prresentium tan
tum consequendum, hnrum serie ahsolventes ct absolutos 
foro censcntes, cum iisdem, ut, impedimentis prrefati s sc
cuudi iu Jinea requali ex uno, tertii ex alterGJ a oommuni
hus stipitihus, quintuplicisquo quarti ex eodem ac divcrsis 
respectivo stipitihus provcnicntihus consanguinitatis gra
duum bujusmocli, a c Conslitutionihus et O r di na tionibus A}JOS
tolicis, creterisque controri is quibuscumque non obstauti
hus, matrimonium inter Se publico servala formâ Sacri Con
cilii TridenLini conlrahore, illudque in facic Ecclesire so
lemniznre, et in eo postmoclum remunere libere ct l~cile va
leant, ele prmdicta extraordinaria Apostolica Auclaritate, 
qua in hac parte fungimur, prrescntium tenore dispcnsamus; 
clistantiam vero sccuncli respcctu tertii, ac triplicis tertii 
rcspectu triplicis quarti grndu um prrefatorum Eis nou obstare 
declaramus; et prolem susci picndam cxinde Legitimam ha
rum serie nunciamus. Datum in CiYitate Fluminensi dic 
octava mensis l\'laii anuo Domini liiDcccx, Ponlificatus au
tem Sanclissimi in Christo Patris ac Domini Nostri Domini 
Pii, Divina Providentià Papa vn, anno XI. 

Laurentius Archiepiscopus Nis ihenus N untius Apostolicus. 
(L. S.) 

Camillus Aloysius de Rubcis a Secretis. 

Registatus prredicta di c, mensc ct anno .. 
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·sassemos sobre os impedimentos dos graus de cor.sanguini
dade por que reciprocamente estfio ligados, de segundo em 
linha iguul por ·um lado e de segundo e terceiro por outro, 
provenientes de troncos communs; c de tríplice terceiro e 
quarto pelo mesmo lado, "provenientes respectivamente de 
diversos troncos; Nós, porlsso, usando da dita Auctoridade 
Apostolica especial e extra0Fdinaria, que Nos l'<!>i concedida 
por Sua Santidade, absolvendo, para se conseguir sómente 
o effeito das presentes, e j.ulgando absolvidos pelo teor d' ellas 
os ditos Serenissimos D. Pedro Carlos de Bour:bon c D. Maria 
Thcreza, Princeza da Beira, e a cada um d' elles de qualquer 
excommunhão e interdicto, e de outras sentenças ecclesias
ticas; de censuras e penas, impostas pelo Direito ou pelos 
homens por qualquer occnsião on causa, se de algum modo 
a isso estão sujeitos, pela mesma Auctoridade Apostolica 
extraordinaria, de que gosâmos n'csta parte, os dispensâmos 
para que possam publicamente contrahir matrimouio 'segundo 
a fórma do Sagrado Concilio Tridentino, e solemnisa-lo á 
face da Igreja, e n' elle permanecer livre e licitamente, não 
obstante os ditos impedimentos d' estes graus de consangui
nidade, de segundo em linha igunl por um lado, de terceiro 
por outro, provenientes de troncos communs, e de quintu
plice quarto pelo mesmo lado, e respectivamente proveniente 
de diversos troncos, nem as Constituições e Ordenações 
Apostolicas, ou outras disposições em contrario; declarâmos 
pois que não lhes obste a distancia dos ditos graus, segundo 
a respeito do terceiro, ~ do triplice terceiro a respeito do 
tríplice quarto; e pelo teor d' estas damos por legítimos to
dos os filhos que d'elles descenderem. Dada na Cidade do 
Rio de Janeiro, no dia 8 do mez de Maio do anno do Se
nhor 181 O, e elo Pontificado do Santíssimo em Christo Pa
dre e Senhor Nosso, Pio pela divina Providencia Papa vrr, 
anno XI. 

Lourenço, Arcebispo de Nisibe, Nuncio Apostolico. 
(L. S.) 

Camillo Aloysio de Rubeis a Secretis. 

Rcg.islado no dito dia, mez e anuo. 
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ARVORE GENEALOGlCA ESCRII'TA 'PELO 

(DO OJIJGI!UL QUE SE GUARDA. NO 

Esebcma dos graus de eonsnnguinltlaulc, com C(IIC se aehana 
c a li!crcnls!!llna Scnlaora Dona 

Sua Magestade Fidelissima a Rainha Dona Maria I. 
1.0 S. A. R. Senhor D. Joiio Príncipe Rrgcn te I Senhora lnfanta D. Marianna Victoria 1.• 

2.• Senhora D. Mnrin 1fherezn P. da Deirn Senl1or Infante D . l' cdr~ Carlos de Bourbon ~.· 

Por este facto estão ligados em 2.• grau igual de consanguinidade. 

Sua Magcstade Í>om Carlos UI Rei de. Hespunha. 
1.• S. nr. o Rei D. Cnl'los IV I S. A. R. D. Gabriel Infante de Hcspanba 1.• 

I I 
2.• S. A. R. D. Carlota Princcza do Drazil S. A. R. D. Pedro Carlos de Dourbon \2.0 
3.• S. A. n. D. Maria l'hereza P. da Jleira 

Por este lado êstão ligados em 3. 0 grau de consanguinidade, mixto de 2. • 

Sua Magestade Dom João V Rei de Portugal. 
1.• S. M. ElRei D. José I I S. ~r. Ellloi n. !'edro 111 1.• 

2.• S. M. a Rainha D.
1
Maria l S. A. R. o Principo 1\e~cnto . 2.• 

3.• S. A. 1\. Senhora I. D. 1\lnrianna Vicloria S. A. IL D. ~Iar ia Thcrcza P. da llc1ra 3.• 
!i.• S. A. H. D. Pedro Carlos de llourbon 

Por este lado estão ligados no 4." grau de consanguinidadc, mixto de 3.• 



ARCEBISPO DE NISIDE, NUNCIO DE SUA SANTIDADE. 

REA.t. ARCUIVO DA TOUUB DO TOliDO.) 

ligados o Sercnlsslmo Senhor Dom Pedro Carlos de Bourbon 
Murln Therczn 1•a•hocczn dn Bclrn. 

Sua Magestade Dom Filippe V Rei de Hespanha. 
1.• S.l\1. D. Marianna Victoria R. de Portugal I S. M. O. Carlos 111 Rei dl\ Hespanha 1.0 

I . I 
2.• S. M. D. Maria I Rainha de Portugal S. A. R. D. Gabncl Infanto de Hospanba 2.• 
3.• S. A. R. o l'rincipe Regente S. A. R. D. Pedro Carlos de Bourbon 3.• 
4.• S. A. 11. D. Maria Tberer.a I'. da Beira 

Por este lado estão ligados em 4.• grau de consanguinidade, mixlo de 3." 

Sua ~Iagestade Dom Filippe V Rei de Hespanha. 
1.• S. M. n. Carlos Ill Rei de Hespanha 

. I 
! .• S. A. R. D. Gabriel Infante do Hespanba 
3.• S. A. H. D. Pedro Carlos de llourbon 

I S. 11. R D. Filippe Infante do Parma 1.• 
I 

S. 1\f. D.lllaria Luiza Rainha do llcspanba 2.• 
S. A. R. D. Carlota l'rinccza do llrazil 3.0 

S. A. R. D. ~laria Tbcroza l'. da Beira 4.• 

Por este lado estão ligados em 4." grau de consanguinidade, mixto de 3.• 

Sua Magestade Dom Filippe V Rei de Hespanha. 
t .0 S: 111. n. lllarianna Victoria R. de Portugal I S. ftl. D. Carlos 11! RcL do Hc>panha 1.• 

I I 
2.• S.l\1. D. !laria I Rainha de Po rtu~al S. M. o Rei Carlos IV. 2.• 
3.• S. A. H. D.l\lariannn Vicloria I. dchrtugal ~- A. R. O. Carlota Princeza do llrazil 3.• 
4.• S. A. R. D. Pedro Carlus du llourbon S. A. R. D. Maria Tlierez:ll'. da Beira 4.• 

Por este lado estão ligados em 4. 0 grau igual de consanguinidadc. 

Sua Magestade Dom Filippe V Rei de Hespunhu. 
1.• S. M.D.MariannaVictoriaR . de l'or lugal\ S.A.H D.Filipp~:lnfante dc P<lrnm 1.• 

I I 
2.• S. lU. D. Maria I Rainha de Portui~al S. M. D.lllaria Luiza Rainha dn llcspanba 2.• 
3.• S. A. I\ . D. Marianna Victoria l.·dc •orlugal S. A. R. D. Carlota Princeza do llrazil 3.• 
~.• S. A. R. D. Pedro Carlos de 1lour!Jon S. A R. O. Maria Tberoza 1' . da Beira 4.• 

Por este lado estão ligados em 4.• grau igual de consanguiuidade. 

SS. AA. RR. pois se acham ligados em 4.0 grau igual, 2.0 e 3.0
, 

triplicados 3.0 e 4.0
, e dobrados 4.0 graus, tudo de consanguinidade. 
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CONTRATO MATIUJIIONIAL DE DOTE E ARIUIAS PARA O CASA

AlENTO DA PRINCEZA DE PORTUGAL A Sfi llOUA DONA MA lUA 

THEREZA, COJII O l Nl' ANTE DE llESPANIJA O SllNIIOll JJO;M 

PEDRO CAUUJS, ASSJGNADO NO RJO DE JANEIRO A 12 DE 

llfAJO DE 1810, E l\ATIFlCADO PELO PRINCIPE REGENTE O 

SENHOR DOJIJ JOÃ O Ei\J 13 DO DITO lllEZ E ANNO (1). 

(110 ORIGI ~AJ. QUE SE GU AIIOA NIJ REAL AR CIII VO DA TORII B DO TOMDO.) 

Contrato matrimonial de dote c nrrhas para o casa
men to que se ba de celebrar entre o :Muito Alto e Muito 
Poderoso Príncipe o Sercnissimo Infante D. Peclro Carlos, 
filho dos Muito Altos e Poderosos Príncipes, o Infante D. 
Gabriel, c a Serenissima Infanto D. Marianna VicLoria Sua 
esposa, já fallecidos: e a l\Iuito Alta e Poderosa Prioceza 
D. Maria Thereza, filha do Muito Alto, :Muito Excellente c 
Muito Po'deroso Príncipe D. Jouo, por Graça ele Deus Prín
cipe Regente de PorLugal e dos Algarvcs, Priucipc doBra
zil, c de Sua esposa a Muito Alta, :Muito Excellcnle c Muito 
Poderosa Princezu D. Carlota Joaquina, Princeza do Brazil, 
InfanLa de Hespanha; accordado c concluído cnlre o Minis
tro Commissario de Sua Alteza Real o Príncipe Regente, 
D. Fernando José de Portugal, Conde de Aguiar, do Con
selho d'Estado, ~linislro Assistente ao Despacho e Secre
tario d'Estado dos Negocios do Brnzil, e D. João de Al
meida de Mello e Castro, Conde das Galveas, do Couselho 
d'Estado, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Marinha c Dominios Ultramarinos, como Procuraclor do Se
renissimo ~nfante D. Pedro Carlos, segundo os pfeoos po
deres que teem recebido, que seruo in sertos ao pé do pre
sente Contrato. 

(1 ) Fo i nov:•mcntc ratifi cado por E l-Bci o Senl10r D. J oii o VI em 9 
de Maio de 1825, havendo·o j fL sido pelo Senhor D. F e rnando VII R e i de 
Hespnnlm em 18 de Março d ' este anno, e Iracundo-se as letras de rn li.fi
caçilo em 28 de Maio do mesmo a. nno. 
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Em Nome da Santíssima Trindade, Padre, Filho e Es- · 
pirito Santo. Amen. 

Seja notorio a todos aquelles a quem pertença ou per
tencer po a por qualquer maneira. O Serenissimo Muito 
Alto, Muito Exccll nte e Muito Poderoso Príncipe D. João, 
por Graça de Deus Priocipe Regente de Portugal e dos Al
garves, Príncipe do Brnzil, desejando para maior scrriço de 
Deus e bem dos Seus povos estreitar mais os· vinculos de 
amisade e parentesco que subsistem entre as Familias Reaes 
de Portugal e fl@spanhn, mostrar o grande apreço e esti
mação que faz da pessoa do Serenissimo Infante D. Pedro 
Carlos, Seu muito amado e prezado sobrinho, c procurar 
que na prosperidade e augmento da Família Real P9 sam 
com a beoção de Deus Todo Poderoso recair todas as feli
cidades e bens que fazem a fortuna dos povos; tem deter
minado unir em matrimonio ao Sercnissimo Infante D. Pedro 
Carlos, fi lho dos Scrcnissimos Infantes D. Gabriel e D. lHa
rianna Vicloria, com a Sercnissima Princeza D. Maria The
reza Sua Giba, c da Screnissima Princeza D. Carlota Joaquina 
Sua muito amada c prezada esposa. E tendo convindo os Se
renissimos Infante e Princeza, e sendo conseguinte que se 
formalise o Contrato solemne para o referido matrimonio, 
tem nomeado e constituído com pleno poder para conclui-lo 
e Grma-lo, a saber: Sua Al1!eza Rea l o Príncipe Regente, a 
mim D. Fcmando José de Portugal, Conde (le Aouiar, do 
Conselho d'Estado, Ministro Assistente ao Despacho do Ga
binete, e Secretario d'E Lado dos Negocios do Brazil, Pre
sidente do Real Erario, Gran-Cruz da Ordem de S. Bento 
de Aviz e da Torre e Espada, Gentil-Homem da Camara de 
Sua Alteza Real. E o Serenis imo Infante D. Pedro Carlos, 
a mim Conde elas Gaheas, do Conselho d'Estado, Ministro 
e Secretario cl'Estado dos Negocios da Marinha e Dominios 
Ultramarinos, Gran-Cruz da Ol'(lem da Torre e Espada, e 
Commendador da Ordem de Christo. E depois de termos 
visto e examinado os no sos re pecti,•os plenos poderes e 
procuração, temos convindo e concordado nos Artigos se
guintes: 

ART. I. 

Se acha convindo c ajustado que com a graça e benção 
de Dens, e em virtude da dispensa da Santa Sé Apostol ica 

1810 
Maio 
12 



1810, 
Maio 

12 

432 REINADO DA SENHOR.<\ D. 1\IARIA I. 

Catholica Romana, de todo o parentesco de consanguinidade 
e affinidade que possa intervir entre os dois Muito Altos e 
Muito Poderosos Príncipes, o Serenissimo Infante D. Pedro 
Carlos e a Serenissima Princeza D. Maria Thereza, se ce
lebrarão os Seus desposorios c matrimonio por palavras de 
presente, segundo a fórma prescrita pelos Sagrados Canones 

, e Constituições da Igreja Catholica Apostolica llomana, no 
dia 13 do corrente mcz de Maio, ou n'aquellc que deter
minar Sua Alteza Real o Príncipe Regente: os quaes des
posorios se celebrarão na Côrtc do Mesmo Senhor. 

I 

ART. H. 

Foi convindo e estipulado que Sua Alteza Real o Prín
cipe Regente de Portugal c dos Algarves, logo que se re
moverem os embaraços das actuacs circumstancias, partici
pará a Sua Magestade Cntholica este casamento, solicitando 
a Sua approvação pelo que respeita ao. Serenissimo Infante 
D. Pedro Carlos; a qual tem todo o motivo de esperar. 

ART. Hl. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente se obriga tambem 
e promette solicitar c interpor todos os officios c solicita
ções para ser conservado, mantido e reintegrado o Sereuis
simo Infante D. Pedro Carlos no domínio e posse do Mor
gado e Casa c mais direitos que lhe provêem do Tratado 
Matrimonial de Seus paes, o Serenissimo Infante D. Gabriel 
e a Serenissima ~nfanta D. Marianna Victoria, assignado em 
Lisboa a 11 de Março de 1785, e ratificado em Madrid a 2f. 
de Março do mesmo anno: assim como de todos os demais 
direitos que por 04tra qualquer justa causa e titulo lhe per
tençam ou possam pertencer, c para obter a effcctiva satis
fação e paga das rendas vencidas e que se vencerem, esti
}ltllados no Artigo u do mesmo Tratado. 

AllT. IV. 

Sua Alteza Real o Screnissimo Príncipe Regente se ~bri
ga a dar em dote a favor cl'este matrimonio !~00:000$000 
de réis, o qual satisfará assignundo e constituindo o seu 
respectivo rendimento em rendas ele bens de raiz ou em pa
drões de Juro Real, ou tambem satisfazendo-o em dinheiro 
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,de contado, como for mais conveniente á sitlilação do Es
tado. E as soln·editas rendas constituirão um ,·iuculo de 
Morgado perpetuo e inalienavel na fórma reg-nlar segundo 
~s leis portuguezas; e desde ag-ora ,Se ha ;por instituído em 
favor dos filhos e descendentes legítimos dos Se1'enissimos 
.esposos na melhor fórma de direito, do qual será a primeira 
.administrad0ra a Serenissima Princeza D. Mm,ia Thereza. 

AUT. V. 

Entretanto que não póde ter effeito a entrega e inteira 
satisfação d'este dote, o Serenissimo Senhor Príncipe Re
gente manterá á sua custa e despeza a Casa e Estado dos 
Serenissimos Infante e ·Princeza, com aquelle esplendor que 
convem á Sua alta dignidade e decoro: mediante o que se 
reputarão satisfeitos os interesses e reditos do mesmo dote, 
que n' este caso se suppõem regulados a cinco por cento. 
Ficará porém subsistindo todo. o direito para U· satisfação 
do mesmo dote, sem que por isso se entenda espaçada ou 
demorada, mais que aquelle tempo que as circumstancias 
fazem necessario; e se obriga o Mesmo Senhor e a Seus 
Successores e á Corôa d' estes Reinos e Estados á sua in
teira satisfação. 

AUT. VI. 

Mediante o pagamento e.ffectivo e ultimado do referido 
dote, se darú por satisfeita a Serenissima Princeza D. Maria 
Thereza para não allegar outro algum direito, nem intentar 
outra alguma acção ou pretenção, solicitando que lhe per
tencem ou podem pertencer outros bens, direitos ou acções 
por causa de heranças ou maiores successões dos Serenissi
mos Príncipes seus paes, nem de outra qualquer maneira 
e por qualquer causa ou titulo que seja, ou for sabido ou 
ignorado: entendendo-se que de qualquer qualidade e con
dição que forem as cousas assim ditas, deve ficar excluída 
d' elles; e a Serenissima Princeza, antes de effectuar-se o seu 
desposorio por palavras de presente, fará renuncia em boa 
e devida fórma, e com todas as seguranças, solemnidades e 
fórmas que forem necessariéis para o devido effeito: a qual 
renuncia confirmará e ratificará logo dep0is que se haja ce
lebrado o matrimonio; executando o mesmo o Serenissimo 
Infante D. Pedro Carlos, que já então será seu esposo, com 

TO!!. IV. 28 
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us mesmas fórmas e solemnidadcs que a Serenissima Prin
ceza houver usado na sobredita primeira renuncia, c mais 
com as clausulas que se julgarem convertientes e necessa
rias. E o Sercnissimo Infante D. Pedro Carlos c a Sere
nissima Princcza D. Maria Thcreza ficam e ficarão assim de 
presente, como para então, obrigados ao effeito c cumpri
mento da dita renuncia c ratificação d'ella, por virtude e 
em conformidade dos presentes Artigos; derendo ser a ci
tada renuncia e suas ratificações havidas e julgadas as im 
de presente, como no futuro, por bem feitas c verdadeira
mente passadas c outborgadas. E as referidas renuncias se 
fi.trão na fórma mais authentica c cfficaz que podér ser, para 
que sejam boas c validas, juntamente com todos as clausulas 
derogatorias de qualquer lei, jurisdicção, direito , consti
tuições c costumes a isto contrarios, ou que impeçam ou 
po snm impedir em todo ou em parte as ditas renuncias c 
ratificações. · 

AUT. VIJ. 

O Screnissimo Príncipe Regente dará á Sercnissirna Priu
ceza D. Maria Tbercza para os suas joias o ralor de oitenta 
mil pesos, os quaes lhe pertencerão sem di1Ticuldade alguma 
depois de celebrado o matrimonio; da mesma fórma que 
todas as joias que tiver, e erão proprias suas c de cu her
deiros e successorcs, c d' aqucllcs que Li verem seu direito. 

AHT. VIU. 

O Serenissimo Infante D. Pedro Carlos se obriga á se
gurança, e segurará o sobredito dote pelos seus bens c ren
das, e se obriga a cumprir o estipulado no Artigo IV, se
gundo for a fórma do pagamento, pelo modo c maneira que 
mais amplo c vaútajoso for para o vinculo instituído. E em 
caso de dissolver-se o matrimonio, e que tenha logar a res
tituição do dote, será este restituído á Sercnissima Prin
ceza ou a seus herdeiros e successores, para quem passaruo 
as rendas; e do que tiver sido pago em dinheiro de contado 
se satisfarão os rcditos a rasão de cinco por cento, desde o 
dia da dissolução até o dia da effcctiva restituição. E em 
rasão de viuvez, para o caso de verificar-se, se obriga o Se
renissimo Infante D. Pedro Carlos pelos bens a que tem o 
direito fundado no Tratado referido de 11 de Março de 1785, 
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c por outros quaesquer que lhe pertenl,'am, a satisfazer-se á 
Serçni ssimn J>rinccza n. M.aria Thercza a somma de quarenta 
mil cruzados, moeda de Portngal, em cada um anno: a qual 
quantia entrará a receber c possuir logo que tenham Jogar 
as arrhas, para gosar d' ella toda a sua vida. 

ART. IX. 

O Serenissimo Príncipe Regente, dará e assignará á Se
ren issima Princeza D. Maria Thcrcza para o gasto de sua 
Camara c para manter o seu Estado e Casa, uma somma 
conveniente, tal qual pertence ú m11lher de um tão grande 
Príncipe, c ú filha de tão Altos c Poderosos Príncipes, se
gurn ndo-n na fórma e maneira que se costuma n'estes Rei
nos c Estados para similhantes despeLas. 

ART. X. 

No caso que alguns grandes interesses obriguem aos Se
renissimos esposos a sair do Reino e Estados portuguezes 
por muito ou por pouco tempo, as sobreditas estipulações 
não terão por isso rnudnnça alguma , mas seruo sempre fir
mes e Yaliosas; não o poderão porém fazer sem o benepla
ci to de Sua Alteza Real o Príncipe Regente, ou de Seus 
successores. Será porém livre a nmbos os Screnissimos es
posos ou a qualquer d' elles, o voltar a estes Reinos e Esta
dos, verificando-se n respeito de ambos e de cadn um d'elles, 
as mesmas estipulações que têem sido accordadas nos Trata
dgs de casamentos entre os Principes d' estas duas Heaes 
:Famílias, assignaladamente no de 11 de l\Iarço de 1783, e 
nos de 3 de Setembro e 1.0 de Out~1bro de 1727. Sobre 
que Sua Alteza Real o Serenissimo Príncipe Regente inter
porá os Seus oHicios, para que este Artigo seja especialmente 
tambem approrudo e rati ficado por Sua Magestade Catho
lica. 

AnT. XI. 

E em nome do Muito Alto e :Muito Poderoso Príncipe 
D. João, Príncipe Hegente de Portugal e dos Algarves, e 
como Seu Ministro Commissario, Actor c Mandatnrio, de 
uma parte; c em nome do Muito Alto e l\.[uito Poderoso 
Principe o Scrcnissimo Infante D. Pedro Carl.os, e como Sen 
procurador da outra parte, nos obrigâmos em virtude dos 
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nossos respectivos plenos poderes, e promcttcmos em fé c 
palavra dos Serenis imos Príncipe , que os presentes Arti
gos serão inteiramente oh ervados de uma c outra parte, 
cumprido· e c.·ecutaclos em falta ou diminuição alguma, e 
que serú confirmado c approvado. 

Em fc do que firmámos ele nossa proprio mão c signal 
o presente Contrato, c ellámos com o êllo de nossas ar
mas. Feito no Rio de Janeiro, aos 12 dias do mcz ele Maio 
de 1810. 

Conde de Aguiar. 
(L. S.) 

Conde das Galvcas. 
(L. S.) 



TRATADO DE TREGUA E RESGATE AJUSTADO ENTRE OS PLENI

POTENCUlUOS DE PORTUGAJ~ E IIAGE AL Y, nACIIJl DE AR

GEL, E ASSJGNADO EJ\1 ARGEL A 6 DE JULIIO DE 1810. (1) 

(DIAniO LlSDOi'\ENSil N. 0 liS DE JSIO. ) ' 

O louvor seja dado sú a Deus. 

Tratado de tregua e resgate ajustado entre o grande, 
magnanimo c poderoso Senhor Hage Aly, Bachá de Argel, 
e os Grandes Magnates e Membros do seu Divan de uma 
parte, e James Scarnichia, Capitilo de Mar e Guerra e En
viado de Portugal, e Mr. Casamayor, Enviado da Grau-Bre
tanha, e Fr. José de Santo Antonio Moura, Interprete da 
língua arabica, da outra parLc, enviados para tratarem da 
paz e amizade entre Argel e Portugal, que muitos annos ha 
se conservavam em inimizade; cujo contendo é o que consta 
dos Artigos seguintes, em que conviemos: · 

AllT. I. 

Convimos na troca dos Mouros captivos.em Portugal por 
40 dos captivos Portuguczes pertencentes á Regencia. Fica 
ajustado o resgate dos õ41restantes pela quantia de 850:000 
duros Argelinos, inclusos n'esta somma todos os direitos. 

ART. li. 

Os sobreditos Enviados encarregados d'esta negociação 
poderão passar ao seu Paiz a dar conta ao seu Governo do 
que fica ajustado. Quando voltarem deverão trazer comsigo 
os sobreditos Mouros para serem trocados pelos 40 Portu
guezes, assim como se tem ajustado. 

(1) Esle Tratado foi renovado por mais um anno, em 15 de Junho 
de 1812. 
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ART. ITI. 

O Governo de Portugal se obriga a resgatar logo a quarta 
parte dos sobreditos captivos. O resto juntamente com os 
outros pertencente · a particulure o· poderá ir rc CYalando 
successivamentc em quartas partes, vista a impo sibilidade 
de serem todos por uma vez resgatados. 

AllT. IV. 

Se d' aqui em diante fallccer algum dos Portucruczcs es
-cravos, o prejuízo corrcrú por conta do seu Governo. O mesmo 
se deve entender a respeito dos l\Iouros escravos em Por
tugal. 

ART. V. 

Em cada uma das quartas partes que c rcs"alar entra
rão indivíduos de toda as classe . 

AltT. VI. 

Os 34 escravos do particulare ficam aju lado pela 
quantia de õO:OOO duros Argelinos. 

AUT. Vll. 

Depois de se ter convindo nos precedentes Arti"o , re
presentaram os ditos Enviados com o seu Interpr te a in
dispensavel necessidade de pas arem logo ao seu Paiz, a fim 
de informarem o seu Governo de tudo quanto eslava njus
tado; para o que pediam a concessüo de uma lregua pelo 
espaço de dois anno . Attendidas a suas rasões, lhes accor
dâmos a dita tregua, conformando-nos n'i so com a sua von
tade. 

Al\T. VIIT. 

Todos os navios e embarcações Portuguezas, a sim de 
guerra como mercantes, e igualmente os negociantes da mes
ma Naçllo, serão bem recebidos nos Estados de Argel c tra
tados como os das oulras Nações amirras; e isto emquanto 
durar a obredita tr "UO. O mesmo se praticará com as em
barcações Argelina no dominios de Portugal. Argel, 4 
do mez de Juimadilani do anno de f22õ. 

Corresponde a 6 de Julho de 1810. 
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CONVENÇÃO ENTilE OS GOVEUNADORES DO REINO"DE POilTUGAL. 

REGENTE DE POll'fUGAJ., J> O CONSELHO DE ll.EGENClA ])E 

DOJ\1 FERNANDO Vli , SOBRE O RECJlUTMJENTO ])OS SUDDJ' 

SETEMUll.U DE llllO, E RATIFICADA POll. PARTE JlE POin'UGAL 

VEl\IDHO ])0 DITO ANNO. 

(uO E~ll:U l' l. AR OPFICIAI.. 

Üs Governadores do Reino de Portugal e Algarve, em 
nome do Prí ncipe l{cgente, e o Conselho de Regencia de 
Hespanha e Indias, em nome de Sua Magesladc Catholica 
Fernanclo VII, tomando em consideração a reciproca utili
dade que resul taria, tanto ao Reino de Porlugal como ao de 
Hespanha, de ficurem duruntc a presente guerra sujeitos 
ao reerulamento do paiz em que se acharem os su]lditos dos. 
ditos Reinos, logo <rue cllcs sejam proprios para o serv iço 
militar, e que não preferii·em antes o ir erv ir no seu pro
prio paiz: têem auclorisado, o Governo Portugucz a D. Mi
guel Pereira Forjaz Coutinho, do Conselho de Sua Alteza 
Real, Senhor dos Cautos ele Frciriz e Penegatc, Commen
dador das Ordens ele Chrislo e Suo Thiago da Espada, Ma
rechal ele Campo elos seus Exercitas, l nspector Geral elas 
Milícias, e Secretario elo Governo elas Repartições das Se
cretarias d'Eslaclo dos Negocios Estrangeiros, Guerra e Ma
rinha; c o Governo ele Uespanha a D. Jouo dcLCastillo y 
Carroz, Cavalheiro de Justiça da Üiclcm de São Jouo, e 
Pensionado da ele Carlos III; elo Conselho Supremo ele Fa
zenda, Enviado extraorclinario ' c Ministro Pleni po tenciario 
de Sua Magestacle Catholica n' esta Côrte de Lisboa, para 
ajustarem, concluircm e assignarem uma Convenção para o 
sobreclito fim: os quaes, estando cabalmente instruidos das 
instrucções dos seus respectivos Governos, co nvieram no Ar
tigo seguinte: 

Que, vista a reciproca utilidade, que resulta a ambos os 
Reinos de Portugal e Hespanha, de se augmentar quanto 



E DOS ALGAR'VES, EiU NOliE DE SUA ALTEZA RE,tL O PRINCIPE 

llESPANBA E INDIAS, Elll NOJIIE DE SUA llfAGESTADE CATBOLICA 

TOS DE AJIJDAS AS NAÇÕES, ASSIGNADA. EiU USBOA A 29 DE 

EM O 1.0 DE OUTUimO, E PELA DE BESPANHA EJII 20 DE NO-

ll!PRESSO E:U LISDO.I E:U 1810.) 

E1 Consejo de Regencia de Espana é Indias, en nom
hre de Su Majestad Católica el Seí'ior D. Fernando VII, r 
los Gobernadores dei Reino ele Portugal r Algarve, en nom
bre de! Príncipe Regenle, tomando en consideracion la re
ciproca utilidad que resullaria, tanto ai Reino' de Espana 
como ai de Portugal, de sujetar durante la presente guerra 
a~ reclutamicnlo clel pais en que se hallaren todos los súb
dttos de dichos Reinos que sean aptos para el servicio 
1nilitar, y que no prefieran antes ir á servir en su propio 
pais: han autorizado, el Gobierno de Espana ú D. Juan dei 
Castillo y Carroz, Caballero de Justicia de la Orden de S. 
Juan, y Pensionado de la de Carlos UI, de! Consejo Supremo 
de Haciendu, Enviado Exlraordinario y Ministro Pleoipo
tenciario ele Su Majestad Católica en esta Corte ele Lisboa; 
Y. el Gobierno Portugués ú D. Miguel Pereira Forjaz Cou
tmho, dei Consejo de Su Alteza Réal, Sei'ior de los Coutos 
de Fteiriz y Peoegate, Comendador de las Ordenes de Cristo 
Y. Santiago de la Espada, :Mariscal de Campo ele Sus Ejér
Citos, Inspector General de las 1\'Iilicias, y Secretario de! Go
hierno de las Reparticiones de las Secretarías de Estado de 
los Negocios Extranjero , Guerra y 1\Iarina, para ajustar, 
concluir y firmar uma Convencion para clicho fin; los cuales, 
estando cabalmente instruidos de las instrucciones de sus 
respectivos Gobiernos, han conveoido en el Artfc.ulo siguiente: 

Que, vista la reciproca utilidad que resulta ú ambos Rei
Hos de Espaiia y Portugal de aumentar cuanto fuese posible 
e! número ele los defensores de la justa causa de la indepen-
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possível for o numero dos defensores da justa causa da in
dependencia de ambas as Monnrch ias, c de se pôr termo 
quanto antes á cruel luta em que de graçadamcnte se acha 
envolvida a Península, lwja uma suspensuo temporaria dos 
privilegios concedidos aos vassallos das duns Potencias, pelo 
que respeita ao serviço militar; n fim de que, tanto os vas
sallos Hespanhoes que se acharem residindo em Porturral, 
como os Portuguezes em Hespanba, sendo proprios para o 
serviço militar, c niio tendo justa causa para serem exce
ptuados (o que se regulnrú pelas leis do paiz em que se acha
rem), fiquem sujeitos ao recrutamento do pniz em que actual
mente residirem, uma vez que ellcs niio prefiram antes o ir 
servir no seu proprio; o que devcriio realisar no prefixo 
termo de quinze dias depois da publicação da presente Con
veoçiio; com declaração porém de que esta Convenção só de
verá ter effeito em quanto durar a presente guerra: porquanto 
logo que ella termine continuarão os vassnllos de ambos os 
Reinos a gosar dos mesmos privilcgios, liberdades c isenções 
que se acham concedidos pelos Tratados subsistentes entre 
11s duns Altas Potcncias. E esln Couvençllo tcrú o seu devido 
efTeito logo que for ratificacln pelos respectivos Governos, e 
trocada no mais curlo c paço ele tempo possi,·el. 

Em firmezn do que, nós, os Plcnipotcncinrios uuctori
sndos para este fim, ass irr núm ps dois originaes d' es ta Con
vençiio, e os scllámos com o s~llo das nossas nrrn as. 

Feita em Li boa, oos 29 de Setembro de 1810. 

D. lHigucl Pereira Forjoz. 
(L. S.) 
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dencia de ambas Monarquias, y de poner um término cuanto 
lintes á la cruel lucha en que disgraciadamente se halla en
vuelta la Peninsula, hap una suspension temporal de los 
privilegies concedidos á los vasallos de las dos . Potencias 
por lo respectivo ai servicio militar, á fin de que, tanto los 
.súbditos Portugueses que se hallaren residiendo en Espana, 
como los Espailoles en Portugal, sean propios para el ser
vicio militar, y no tengan justa causa para ser exceptuados 
(lo cual se regulará por las leyes dei pais donde se hallaren), 
queden sujetos ai reclutamiento de! pais en que actualmente 
residen, á menos que prefieran antes ir á servir al suyo pro
pio; lo que deberán realisar en el preciso término de quince 
dias despues de la publicacion de la presente Convencion, 
la cual se declara que solo deberá tener efecto mientras du
rare la presente guerra: y luego que esta termine continua
rán los vasallos de ambos Reinos gozando de los mismos 
privilegios, lihertades y exenciones que se hallan concedidos 
por los Tratados subsistentes entre las dos Altas Potencias. 
Y esta Convencion tendrá su debido efecto luego que sea ra
tificada por los respectivos Gohiernos, y cangeada en el mas 
corto espacio de tiempo posihle. 

En fé de lo cual, nós, los Plenipotenciarios autorizados 
para este fin, firmamos dos originales de esta Convencion y 
los sellamos con el sello de nuestrus urmus. 

Hecha en Lisboa, á 29 de Setiembre de 1810. 

Juan dei Castillo y Carroz. 
(L. S.) 
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DECLAJlAÇÂO PROROGANDO O TRATADO DE AftllSADE, NAVE' 

A CÔRTES DE PORTUGAL E DA lt SSIA, A lGNADA 

(DO ORIOIML QUE Sl:l GUARDA NO ARCIIIVO DA g;;cnETA RIA 01ESTADO 
!lOS NUOOCIO~ ESTilANOEIIlOS.) 

Déclaration. 

Le Traité d'AmiLié, de Navirration ct de Comm rce 

conclu à S1 Pelcr bourrr )e ~ Déccmbrc 1798 entre le 
'1.7 

Cours de Portugal et de Russic, élaut pres de son tcrme, 
les dcux Haulcs Partics Conlractantc sont convcnucs de lc 

prororrer jusqu'au 
1

5

7 
Juin 181 ·, t de s'ocClipcr immédia

temcnt des tipulations d'un nom au Traité, qui fixe d'une 
maniêre permanente cl consolide lc · rapporls dirc t.s de 
commerce cntTe lcurs ujcls, pos c sions et élats respcct.ifs, 
sur lcs nouvelles ba c indiqu >c par l'intér~t cl dcux 
Puissances ct par les hangcrncots opérés dans lc yslcmc 
comrncrcial eles Colonies Portugni cs. 

En con équence, Son Altcssc Royale lc Prince Régcnt 
de Porluo-a) et Sa Mnje Lé l'Emper ur de Toutc les B.u ie 
s'engagent et promeltenl réciproqucment d'cxéculcr, ob er
vcr et accomplir dans tou lcs points lc stipulation du 

Traité ele commercc du ~ Déccmbrc 1798, comme si •lles 
!27 

élaícnl in érées ici mo L à mol, à I' cxccplion du chanrremcnt 
suivant fail à I'ArLicle VI clu dit Trailé. 

(1) A communicnção dircclrl do commercio entre os por to~ de Porlu 
tle 1 B I O, e re~ltlbclccida pela presente Decltlrnção. 

Vide no upplemcnlo no fim d'cslc Tomo o Uknsc a que se allude . 
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DE DEZEMBRO DE 1790 ENTRE 
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El\I S. PETEllSDURGO A - DE -- DE 18Ht. (1) 

10 J UNHO 

(T RADUC~ÃO PARTICULAR.) 

Declaração. 

Ü Tratado de Amisade, Navegação e Commercio co n-
16 . 

cluido em S. PeterslJurgo a - de Dezembro de 1798 en-
v !27 

tre as Côrtes de Portugal e da Russia, estando perto do seu 
termo, as duas Altas Partes Contratantes teem convencio-

nado proroga-lo até 5 de Junho de 1815, (!2) e occupar-se 
17 . 

immediatamcnte das estipulações de um novo Tratado qlle 
fixe de um modo permanente e consolide as relações directas 
do commercio entre os seus vassallos, possessões e estados res
pectivos sobre as novas bases indicadas pelos interesses das 
duas Potencias, e pelas mudanças praticadas no systema com-
mercial das Colonias Portuguezas. . 

Em consequencia, Sua Alteza Real o Príncipe Regente 
d.e Portugal e Sua Magestade o Imperador de Todas as Rus
Stas se obrigam e promettem reciprocamente executar, obser
var e cumprir em todos os pontos as estipulações do Tra-

tado de Commercio de 16 de Dezembro de 1798, como se 
27 

ellos oqui fossem insertas palavra por palavra, á excepção da 
seguinte alteração feita ao Artigo vr do dito Tratado. 

!lnl e os da ,Russin. foi expressamente prohibida pelo Ukase de 22 de Maio 

(2) Fo i prorogado por mais um anno, por meio de outra deolara Ç<'lo 
em data de 29 de Março de 1815 . Acha-se no Tomo V, 
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Vu l'augmentation de droils étnblie par le dernier Ta
rif sur les vins importés en Russie, il a été convenu, d' apres 
la proportion de ceux fixés par le Tarif précédcnt, que les 
vins du crCt de Portugal, dos Iles de Mndere ct des Açores, 
qui en vertu de I'Article VI du dit Trnité ne payaient. que 
quatre roubles et einquante copecks de droit d'enlrée par 
barrique ou oxhoft de six :mcre~, payeraient ''ingt roubles 
par barrique ou oxhoft pendant Ia durée du présent arran
gement; mais si nvant son expiration, le droil d'entrée sur 
les vins venait à être modifié en faveur d'une nation quel
conque, ceux de Portugal, de Madere et des Açores jouiront 
de cet avantage duns la proportion de trois quorts de moins, 
conformément aux dispositions de I' Article VI du Traité de 
commercc, et à celles mentionnées ci-dessus, bien cntendu 
que les clits vins ne pourront avoir droit à une telle boni
fication, qu' autant qu' ils scront impor lés sur vuisscnux Por
tugais ou Uusses, et que l' origine ct propriélé en seront con
statées par les certificats exigés par Je susdit nrticle du 
mêmc Traité. 

Cet arrangemcnt subsislera et sera obligntoire pcndant 
le lerme fixé ci-dcssus, ct lc préscot Acte aura son effet à 
dater du jour de sa signaturc, les soussignés prometlanl et 
garantissont au nom de lcurs Sourerains respectifs l'exécu
tion pleinc et cntiere de tout ce qui y cst cstipulé. 

En foi de quoi, ,nous soussignés, à ce dumcnt autorisés, 
avons signé la présente Déclaralion, ct y avons f'ait apposer 
lc cachet de nos armes. 

Fait à S. Petersburg, le 29 Jl'II~i 1812. 
10 utn 

João Paulo Bezerra. 
(L. S.) 

Dimetry de Gourieff. 
(L. S.) 

Le Comte Alexandre Soltykoff. 
(L. S.) 
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Visto o uugmento de direitos estabelecido pela ultima 
Pauta sobre os vinhos importados nu Russia, foi convencio
nado, segundo a proporção dos que eram fixados pela Pauta 
precedente, que os vinhos da producção de Portugal, das 
llhas da Madeira e dos Açores, que em virtude do ATtigo 
vr do dito Tratado não pagavam se11ão quatro rublos e cin
coenta copecks de direito de entrada por barrica ou oxhoft 
de seis ancoras, pagariam vinte rublos por barrica ou oxhoft 
emquanto durar . o presente ajuste; mas se antes do seu 
termo o direito de entrada sobre os vinhos viesse a ser mo
dificado em favor de uma naçuo, qualquer que fosse, os de 
J>ortuga l, Madeira e Açores gosarão d'csta vantagem na pro
porção de tres quartos de menos, conforme ás disposições 
el o Artigo VI do Tratado de Commercio, e ús acima men
cionadas; bem entendido que os ditos vinhos só poderão 
ter direito a um tal beneficio, sendo importados em na
vios Portuguezes ou Russos, e comprovada a sua origem 
e propriedude pelas certidões que exige o sobredito artigo 
do mesmo Tratado. 

Este njustc subsistirá e será obrigatorio durante o termo 
acima fixuclo, e o presente Acto terá effcito desde a data 
da sua assignatura; promettcndo c garantindo os abaixo 
assignados, em nome de seus respectivos Soberanos, a in
teira c plena exccuçuo de tudo o que aqui é estipulado. 

Em fé do que, nós abaixo assignados, parn isto devida
mente auctorisados, firmámos a presente Declaração, e a sel
lúmos com o sêllo das nossas armas. 

Feita em S. Petersburgo, a ~ de 
1
M"iho de 1812. 

v 10 llll o 

João Paulo Bezerra. 
(L. S.) 

Dimetry de Gourieff. 
(L. S.) 

Conde Alexandre SoltYkoff. 
(L. S.) " 
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AJUSTE FEITO ENTRE OS COiUl\tiSSARIOS PORTUGUEZES E DIU 

DO Tl\ATADO DE COiUMERCIO E NAVEGAÇÃO 

El\'I LONDllES A lll DE 

(uO EXIl~lri.AR IMPIIBSSO.) 

We, the undersigned Commissioners appointed by His 
Britannic Majesty' s Secretary o f Statc for Foreign Affairs, 
and by tbe Ambassador of the Prince Regent of Portugal 
resident ut this Court, for tbe settlement of some matters 
under tbe late Treuty of commerce, which require to be 
adjusted with as much precision as the ·nature of the cir
cumstances will admit, have mutually agreed on the se,'eral 
points hereafter mentionecl, anel have authenticated such 
agreement by our respective signatures. 

1st The identification o f B1·itish ships. 

It is agreed, that the official ceitificate o f registry, signed 
hy the proper officers o f the British Customs, shall he deemed 
suffieient to identify a British-huilt ship; and that on the 
production of such certificate she shall be admittecl as such 
in any o f the ports within the dominions ofl-Iis Royal High
ness the Prince Regent of Portugal. 

_2ncl The verification of British rnerchàndize in the Por
tuguese dominions. 

It is agreed, that in the importation of any goods or 
merchandize from the United Kingdom, into any of the 
ports of the dominions of His Royal Highness the Prince 
Regent o f Portugal, ali such goods shall be accompanied hy 
the original cockets, signcd and sealed by. the proper officers 



TANNlCOS, SODli'E QUATRO PONTOS CONNEXOS COM h EXECUÇÃO 

;DE 19 JlE l'EVEREIItO DE 1810; ASSTGNADO 

OEZEMBIW DE 10a. 

(~11AOUCf.ÃO PA11T!GULAR.) 

Nós, os abaixo ass ignados Commissarios, nomeados pelo 
Secretario d'Estado dos Negocios. Estrangeiros de Sua Ma
gestade Brila11nica, e pelo Embaixador do Principe Regente 
de Portugal residente n' esta Côrte, para o ajuste de alguns 
assumptos relativos ao ultimo Tratado de commercio, os 
quaes requerem ser regulados com toda a precisão que a1' 
circumslancias admittirem, concordámos mutuamente nos 
div·ersos pontos ao diante mencionados, e authenticâmos este 
ajuste com ns nossas ass ignaturas respectiYas. 

1.0 Ident·ificaçào de natios Britannicos. 

l 1iea ajustado que o certifi cado oiTicial de registo, assi
~uado pelos proprios officiaes das Alfandcgas Britannicas, se 
jul•T;uú sufficicnte para identificar um navio de constmcçâo 
Britannica, c que, com a apresentação de um similhante certi
ficado, será admittido como tal em quaesquer dos portos nos 
domínios de Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal. 

.2. 0 Jíe1·ificação das mercadorias Britannicas 
nos domínios Port·u.gue:::.es. 

Vicu ajustado que, na importação de quaesqucr gcneros 
c mercadorias elo Reioo Unido para qualquer dos portos 
dos dom ínios de Sua Alt:cza Real o Principe Regente de 
Portugal, todos esses. generos serão acompanhados dos des
pachos originaes, assignados e sellados veios proprios ol:li-

I o!\1. IV. 29 
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of Lhe British Customs aL Lhe port ol' shipping, and thal Lh 
cockets belongiug lo cach ship hall be numbered progrcs
sively, Lhe total number sLatecl on the fir t and last cocket, 
by the ptoper officers ol' Lhe Cusloms, at thc final clcarance 
of each 'esse! nt Lhe British porL; and it is l'urLher agrced, 
thnL prior lo lhe final clcarancc hy the searchcrs at lhe 
shipping port, thc cockcls for cach ship must be co1lcctcd 
anel faslcnccl logether, lo wh ich shall he arme ·cd a papcr, 
wí lh lhe humbcr o f thc ockcls sealcd Yí'Ílh t.hc offtcial seal, 
anel signccl by tbe scarchcrs. Thc cockels, o colleclccl, :.hall 
be produccd, torrether with thc manil'est sworn to b~ lhe 
Cnptain, lo lhe Portugucse f.onsu l, who shall ccrLify lhe 
same ou Lhe manirest. Tlt cockcls, lhus sccmcd logeLI1er, 
nncl thc manifcst, fio authcnticalcd, to bc rcturne<l to lhe 
srarchcr., in ordrr to thc una! clcarancc of lhe hip. 

Jnl An armngcmcnt of Scm·agc, Packao·e 
anel Trini ty clues. 

H is agr ed to placc lhe Portuguesa merchnnt ou Lh • 
samc fooLing with Lhe British, bolh with rcgarcl lo ti e du
Lic oi' Scavagc and Packagc paJnblc lo lhe Corporation of 
London, anel thc dulics payablc on sbippinrr to the Corpo
ration of Lhe TriniLy Honse in London; to cffecL thi , and 
al thc snmc time Lo preserve lhe chartcrc(l right.s of Lhe 
Corporulion of London anel of' lhe Trinity Jlonse, it will 
he neccssary that lhosc dutics should, in lhe first instunce, 
hc paid ns at prcsent, and in ali cases wherc it shall Ufofi ar 
that lhe Portugucsc mcrchant hall haYe paicl more hnn 
lhe British, Lhe diffcrcncc Lo be returncd withont cxpcnce, 
in such manncr as lhe Briti.lt Govcmment shall direcL 

.1 111 The mocle of' levying clttties o[ 15 pel' cent on Brüis!t 
goo(ls in Porcuguese ports. 

[t i (J<Treed, that thc most cquitable mode o(' adjusting 
Lhi mallcr, so as to secure Lo Lhe Portugue e rCI'Couc t.hc 
full paymenl of Ll1e duly of 15 per ccnt anel to afford to 
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ciaes Ja \.lfandcgas Brilannicas no porto elo embarque, e 
f[UC os despachos pertencentes a cada navio serão numerados 
progressinunenlc, devendo o n tmero total ser determinado 
no primeiro c ulLimo despacho pelos proprios officiaes das 
Alf'andegas, quando cada navio for finalmente clescmbara
çaclo no porto Britannico; c oulrosim fica ajustado que, 
antes da final aclaração dos V crificndorcs 110 porto do em
barque, clcvcl'1to os despachos para cada navio reunir-se e 
atar-se, auncx< nclo-sc-lbes um papel com o numero elos des
pachos, scllado com o sê!lo oHicial, c assignado pelos Veri
ficadores. Os despachos assim reunidos serão apresent::1dos, 
junlamcnlc..: com o manifesto jurado pelo Capitão, ao Consul 
Portugue?., o qual certificnrú os mesmos no manifesto. Os 
despa~hos assim cosidos, e o manifesto d'aquelle modo au
thenticndo, scrilo rcstituidos aos Verificadores, para a final 
aclaração elo uavio. 

3.0 Acconlo ácercct dos dire,itos <lenominaclos Scarage, 
Packngc e Trinily. 

Fica ajusta(lo que os negociantes Portuguczcs erão equi
parados ~os Brilannicos, tanto pelo que toca aos direitos de
nominados Scm'age c Pacl.-age, que lecm ele ser pagos á Cor
poraçi:io cb Londres, como aos direitos de embarque que o 
forem á Corporaçiío ele }'t"inily .HoLtse em Londres : para 
que isto se cfi'ciLue, c ao mesmo tempo para qL:c se con
servem os direitos privilegiados da Corporaçilo de Londres 
e de T1·inily House, serú necessario que aquelles direitos 
sejam pagos desde lo0o como actulllmcnte; c em todos os 
ca os onde pareça que os negociantes Portuguezes hnjam 
pago mais crue os Britannicos, a differença serú restituída 
sem clcspczas, pelo moclo que determinar o Governo Bri
lnnnico. 

4.o j)[odo ele cobrar direitos de l5 por cento sobre os ge
neros Britannicos nos portos Portugue;:,es. 

Fica ajustado que o modo n:ais justo de regular esta 
materia, a fim de assegurar ao F1sco em Portugal o inteiro 
pagamento do direito de 15 por cento, e de procurar ao 
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Lhe mcrchanl the cerlainty or nol beinrr compclled to pa~ 
more in any ca·c, uppcar to bc lhus: 

That lhe importer shall, on making thc cnlq at IIH' 
Porlurruc ·c Cu tom-H ou c, igu a dcclaralion o f th Yalue 
of hi ~ood. to such amount as hc shall de m propcr, and 
in ca c lhe Portugu c c. um in i ng officcr should b o f opi
nion that sue h 'aluation is in uffi i nt, lhe' . hnll h atli
berl' lo takc lh' "OOd , ou pa)'ing th impor't •r Lhe umounl, 
accordinrr lo this de luratiou, wilh Ih" t~dditiou of 10 prr 
ccnt and alo r lurnin•r lhe duty paid. 

Thc amount- lo bc paid on Lhe "Oods hcin~ deli1 rcd In 
thc Portugue officcr whi h mu t hr within fiftrcn da) 
from thc fir. l d l ntion o f lhe good . . 

Lond n, L .1h ncc mbcr. 1812. 

A. T. Sampaio. 
A . .T. da Costa. 

H. l~rewin. 
"'illiam nurn. 
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negociante n certczn de nuo ser compellido a pagar mais 
em qualquer caso, parece sei' o seguinte: 

Que o importador, ao dar entrada na Alfandegn Portu
gueza, nssignarú uma decloraçào do valor dos seus generos 
peta somma que julgar conveniente, c no caso de que os 
Verificadores Portuguezes sejam de opinião que tal avaliação 
~~ insufficiente, terão n liberdade ele avocar a si os generos, 
pagando ao importador o seu valor, segundo aquella decla
ração, com a adclição de 1 O por ccnlo, e restittúndo o di-
reito pago. , 

O valor scrfl pago quando as mercadorias forem entre
gues ao empregado Portuguez, o que deverá ter logar dentro 
de quinze dias desde n primeira detenção das mercadorias. 

tondrcs, 18 de :Dezembro de ·t812. 

A. T. Sampaio. 
A. J. da Co la. 

R. Prewin. 
William Burn. 
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TllATADO J>E PAZ E A1)1J '.\DE ll 'TftE O i'lULíCIPE JUIGENTE 

O E~l10R DO.ll J0:\0 :E Slll 11.\GJ~ ALY, D.\Cll; DE AUGEL, 

,\S IG:-1,\DO E.U AllGJU • .\ J4 DE ,Jl: .'llO j)E llll:l, E JL-\Tllil

C.\DO POI' P.\.HTE I>E POHT ' G.\1. E~I J:l llE .lrLil O lll 'O 

ANNO. (1 ) 

~110 ;: \E'II J.\ fl Ortl t.: l \1.) 

Em Nome de Deus Clemente e Misericordioso. 
(Logar do S011o.) 

1,ralado de Paz c Amisndc nlr • Sun ltrza R al o 
muílo Allo c muito Poderoso !Jriucipc He,.entc d Portuo·;\l 
e dos Algarre , d'aqucm c d'nlcm mar em AJriea de Guiné, 
e ela Couqui tn, Nan~"llÇ;IO c Commcrcio da Ethiopia ra
bia, Per ia e da Indin, etc.; c o mui lo Kobre c Honrado 
Sid llage Alr, Bachú de Argel, c mais província sujeita~ 
ao seu domínio, njuslado entre o dito Baehrt com o cu Di
van c Principncs do seu E t.ndo, c Jo é Joaquim da Roa 
Coelho, Capitão de 1'1 ar c Guerra dn rmada 1\cal, J<r. 
Jo é de Santo Antonio ~Iourn In! rprele da lincrua arabc. 
c Olticial t1a Sccrclnria d.'Eslado dos Negocias da Marinha 
cDominios Ultramarinos, compclcnlcmcnl auctorisaclos para · 
effeitunrcm o dito Tratado, ·m que inlcnein como mediu
dor c garante Sua l\Ia;;cslad' Brilannica; c para cslc fim sr 
a)nc cnlou com os ncccssarios plenos poderes I\lr. ·william 
A'Court, Env iado E~trnorclinario c Ministro Plcn ipotcucin
rio da Côrlc de Londrc· . 

RT. J, 

Jiaycrá uma paz firme, c lavrl c prrpetua entr a duas 
Altas Partes ContrnlanLes, c os se s rcspcctiYo va ~allos: c 

(1) I ide nota a pa"' . !liJ d'c<t Tomo. 
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qua quer cmbarcarõc. , a im d o-uerra como mercantes, de 
ambas as Naç.õe , poderão naregar livrcment , e com toda 
a s gtnança, p1ua onde bem lhe" convier, levando para isso 
s orre pondentcs passaportes. 

ART. li. 

Todas as embarcações e \'ilSSallo de Portugal poderão 
entrar, air, demorar-se, cornmcrciar c prov r-se ele todo o 
necessario no domínio d Aro-c], sem que e lhe ponha 
embaraço, ou c lhe faça alo-uma Yiolencia. O ra sallos e 
embarca õc Arcrelinn erão tratado da mesma sorte no, 
domínio de Portugal. 

ART. IH. 
A cmharcaçõe de guerra pertencente á Corôa de Por

tuaal poderão prorcr- e de todo o mantimento, ou de qual
quer outra cousa de que preci arem no portos de Argel, 
e pelo preço corrente, sem que sejam obrigadas a pagar 
por is o mai cou a alo-uma. 

ART. IV. 

Nenhum cor ·ario Argelino poderá cruzar na distancia 
de seis milhas da costas de Portno-al e uas ilhas, ou de
morar-se n'aquellcs sitios com o fim de dar caça ou Yi itar 
o rmio Portuo-ucze ou de qualquer outra nação sua ini
miga, que buscarem os _re~ ridos j)Ortos por causa do seu 
commercio. O mesmo pralicnrão os navios de auerra Por
tuguezes junto das coslas de Aro-c!. 

AllT. Y. 

Se alo-uma embarcação ou navio mercante Portuguez for 
encontrado por qualquer corsario Argelino, e este o quizer 
re<Yi lar, o poderá fazer, comtanto que a bordo _do dito na
Yio não subam mai de dua pe oa para exammar o eus 
papei e pas aportes. 

Ain·. n. 
Os estrangeiros ele qualquer naçüo, e as fazendas de pro

})riedade c traugeira que ~e en.conlrarem a bordo d_e .qu~l
quer embarcação PorLtro-ueza, arnda mesmo de nação trumtaa 
de Aro-e!, não poderão er apprehendida debai~o de pretexto 
ah:rum, que e queira allegar. O mesmo se praticará da parte 
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dos Portuguezes, a rdspeito dos effeitos que se encontrarem 
a bordo ele qualquer embarcação Argelino. 

Da mesma sorte os vassallos e fazendas pertencentes a 
qualquer das Partes Co ntratan tes, que se encontrarem a bordo 
de embarcação inimiga de crualquer das mesmas Partes Con
tratantes, serão respeitadas e postas em liberdade pela ou
tra parte; mas não poderão emprehender a sua viagem sem 
o correspondente salvo-conducto. Se acontecer por '•m que 
este se desencaminhe, nem por isso as ditas pessoas serüo 
reputadas escravos; anles, pelo contrario, certificando em 
como são vassallos de qualquer dos Altas Partes Contratan
tes, deverüo ser posta immedialamen te em liberdade. 

' 

AllT. Vll. 

Se algum navio Portuguez, perseguido do inimio·o, se 
refugiar em algum dos portos elos domínios ele Argel ou 
clebaixo elas suas fortalezas, os habitau les defenderão o di to 
navio, c não consenliri\o que se lhe fa ça vrejuizo alg-um. Da 
mesma sorte, se alguma embarcaçuo Portugueza se C'IICOH

trar com embarcaçf10 sua inimiga nos porlos ele Argel, c 
aquclla qu izer saír par11 o seu destino, não se permitlirú 
crue a sua inimiga levante do porto senão vinte c quatro ho
ras depois da sua partida. O mesmo se praticará nos portos 
de Portugal com as embarcações A.rgcl~His . 

AHT. Vlll . 

Se alguma embarcaçüo JJorluguczn infelizmente naufra
gar ou encalhar nas cos tas dos domínios de Argel, o Gover
nador c moradores d' aquclle districlo deverfío tratar t1 tri
pulação com toda a humanidade, não a prejudicando nem 
pcrmiltindo que se lhe roube cousa ulguma; antes, pelo con
trario, lhe prestarüo todo o auxilio para poder salvar a dita 
embarcação com a sua carga, ou aquillo que lhe for po si
vel; nüo devendo ser obrigada a mesma tripulação a pagar 
senão o salario ou jorna l úquelles que n'isso se ti,;ercm em
pregado. A mesma consideração se terá com qualquer em
barcação Argelina, q·ue infelizmente naufragar nas costas de 
Portugal. 

ART. lX. 

Os vassallos ele Portugal poderão commerciar nos por-
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tos c Estado de Arcrel do me mo modo e com as me mas 
preroO'ativas, e pagando os mesmos direitos que estão esti
pulados pani os Inglezes. Os vassallos Argelinos pagarão em 
Portugal iguaes direito. ao que ali pacram o loglezes. 

AUT. X. 

O Consul de Portugal estabelecido nos domínios de Ar
O"el será reputado c con iderado como o Consul Britannico; 
e poderá ler em ua ca a, as im como os eus creados e to
do o mai que o quizcrcm praticar, o liue exercício da 
sua religião. O mesmo Consul poderá julgar todas as con
tenda e questões suscitadas entre os vassal los Portuguezes, 
.·em que n'i so e po sam intromcttcr o juizes da terra ou 
alcruma outra auctoridade; alvo se a questão for entre Por
tucruez c l\Iouro, porque n' c se ca o a deverá julgar o Go
vernador da terra na pre ença do mesmo Coosul. 

ART. XI. 

O referido Consul e eus encarregados não poderão ser 
obrirrado · a pagar divida alguma contrahida por va ali os Por
tuguezes, excepto no caso de se terem obrigado a ella por 
e cripLo feito de sua letra e sicroal. · 

AUT. Xll. 

Se algum Portuguez falleccr no domínios de Argel to
elos os seus bens se entregarão ao Consul de Portugal, para 
serem por elle rcmettídos ao. herdeiros do dito defunto . 

.AUT. XIII. 

Succedcndo llualqucr contravenção ao pre ente Tratado 
da parte dos va sa llos de Portugal ou dos vassallos de Argel, 
nem por i so e dissolverá o presente Tratado de Paz esta
belecido entre as duas Nações; mas examinando-se a ori
gem de similhanle acontecimento, se dará á parte offendida 
a condigna satisfação. 

AUT. XIV. 

No caso de e declarar a auerra entre as duas Altas Par
te Contratantes (o que Deus não permitta) não se commet
terão hostilidades de parte a parte, senão passados seis me
zes depois da dita declaração. N' este intervallo poderão o 
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Consul de Portugal e todos os vassallos do fnesmo Reino 
retirarem-se com todos os se11s bens; assim como os vassal
los Argelinos, que estiverem em Pprtugal, para o seu paiz; 
sem que se lbes possa pôr o menor emlHlTaço. 

All.T. XV. 

Tudo o mais não especificado nos precedent~s Artigos 
s.erá regulado pelos ArLigos de paz estabelecidos entre Sua 
Magestade Britannica c a Regencia de Argel. 

AltT. XVI. 

E para que seja firme e duravel este Tratado, aceitam as 
duas Altas Partes Contratantes por medianeiro e fiador da 
sua ohservancia o Rei da Gran-Bretanha; em pro~'a do que o 
a-ssigna 1\'lr. A'Court, Emiado Extraordinario e Ministro 
Plenipotenciario ela Côrte de Londres, juntamente c0m 0s 
mencionados :Enviados de Pmtugal; e d'este se extrahirão 
duas copias , uma para o Soherano do dito Heino de Portu
gal, e outra para ficar em poder do seu Consul residente em 
Argel. 

Foi ajustado e escripto em Argel, aos 14. de Junho de 
1813. 

, (Corresponde aos 15 de Jomaclitani de 1228 da Hegira.) 

José Joaquim da Rosa Coelho, 
Enviado cle Sua AI tezil !leal 
o Príncipe Regente ele Por
tugal. 

Fr. José de Santo Antonio 
Moura, Enviado de Sua 
Alteza Real o Príncipe 
Regente de Portugal. 

Como medianeiro e fiador, 'Villiam A'Court, 
Enviado Extraordinario e l\finistro Plenipo
tenciario de. Sua Magest:acle Britannica. 

Esta t?·aducção é feita po1· Fr. José de Santo Antonio 
ffloum, Ministro Geml da Congregação da Tm·ceim Ordein 
da P enitencia, Interprete e O f!icial da Secretaria d' Estado 
dos Negocias da Ma;rinha e Domínios Ult1·ama1·inos . 

Fr. José de Santo Antonio Moura. 
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A1·t1:go secreto. (I) 

Portugal obriga-se a pagar, dep0is da assignatura d' este 
Tratado, por uma vez ómente, quinhentos mil duro Ax
gelinos de quarenta muzunas; no fim de cada anno, em Jo
gar das munições de guerra que pagam a Argel as mais na
ções, vinte e quatro mil duros de Hespanha ; e no fim de 
cada dois annos, em Jogar do presente consular, dezeseis 
mil duros tambem de Hespanha, e nada mai-. É i to em 
que se conveiu. 

Rosa Coelho. 'Yilliam A'Court. Moura. 

(1) Segundo consta da corre pCindencia official, tere este Tratado um 
Artigo secreto, cuja lraducção nunca se mandou para ,o Real Archivo da 
'forre do Tombo, e é e.;;lc que aqui d;,.mos. 

' 
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TRATADO DE TREGUA ENTIIE O PRI NCIPE REGENTE Ó SE NHOR 

Eil'l TUNJS A 16 DE OUTUB.UO DE 1813 E RATI 

(AHCO lVO DA SECRETARI A o 'ESTA DO DOS l\EGO CIO S ESllllAl\GEIIIOS, 
LIV, I lJO ll EGI STO COil! TUNIS. ) 

Jn Nome d·i Dio Onnipotent·e. 

TR ,\TTATO DI TR E GU,l FRA IL RE GNO DI PORTOG ,\LLO E SU..I. HTEZ ZA 

SEUENTS SUIA lL BA SSi BEY, PIIINCIPE DEI PRI NCIPI DI TUNIS, 

L,\ CI1'T1 L..l. BEN GUAUDATTA, IL SOGGIORNO DELLA F ELICIT.\. 

Sua Altezza Reale i! Príncipe Reggente di Portogallo, ' 
e Sua Altezza Serenissima il Bassà Bey di Tunis, essendo 
animati clal desiderio di porre fine alie differeoze per qual
che anno disgraziatamente esistente fra i rispettivi lor~ Stati, 
si sono mutualmente convenuti di stabilire una tregua, nolla 
ferma speranza che possa condurre alia conclusjone di una 
pace giusta ed onorevole: in questa veduta Sua Altezza Se
reoissima H amada Bassà Bey Príncipe· degli Príncipe di Tu
nis, e Sua Eccellenza il Signor William A'Court Esquire, 
InviaLo Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Sua 
Maestá Brittannica, e muníto di pieni poterí clella Reggenza 
di Portogallo, hanno accordato e stabílito li Articoli se
guenti: 

ART. I. 

Dalla datta della ratifica dei presente Trattato esisterá 
per tre anní piena e perfetta tregua fra Sua Altezza Reale 
íl Príncipe Reggente di Portogallo, le sue armate, basti
menti e suddití da una parte, e Sua Altezza Serenissima il 
Bassà Bey di.Tunis, le sue armate, bastimenti e suddití dal
l'altra: ed e mutualmente accordato ed íntaso che durante 
l' esistenza di questa tregua, nessun atto di ostilitá di qual-

(1) Esta tregua foi prorogada por maig um anno em 11 de Novembro 



DOU JOÃO E lit\l\1ADA DACIL\ DEY DE TUN'IS, ASSIGNADO 

l'ICADO El\1 20 DE llEZElllnltO DO ili:ESi\10 ANNO. (l) 

(1'11ADCCr-Ão PARTIGUI.AR. j 

Em Nome de Deus Omnipotente. 

TRATADO DE TllllGUA llri'F il E O U EI I'\0 . DE l'OIITUG.\1. Jl; S UA AU'EZA 

SEl\ENISSIMA O B~CJ-1.-\ BEY, Plllr'i CJ PE DOS flll!'\CIPES .DE TUNIS, 

A CIDADE DEU GU~UDADA, l\ESIDE!'iCB DA 'FE I.l CIDADE . 

Sua Alteza Heal o Principc H~gente de Portugal c Sua 
Alteza Serenissima o Bachá Bey de 'funis, animados ·do de
sejo de pôr fim ás clifferenças que por alguns. annos têem 
desgraçadamente existido entre os seus respectivos subditos, 
assentaram de commum accordo estabelecer uma tregua, na 
firme esperança que ella ha de contribuir para· a. co~clusão 
de uma paz :justa e homosa. N'este intuito Sua Alteza Se
renissimu H amada Bachú Bey, Principe dos Principes de 
1'unis, e Sua Excellencia o Senhor Guil herme A'Court Es
quire, Env iado Extraordinario e Mipistro Plenipotenciario 
de Sua Magestadc Brita.nni.ca, munido dos plenos poderes 
da Regencia de Portugal, co-ncordnrâm c rstabeleceram os 
Artigos seguintes: 

A.UT. J. 

Haverá, desde n data da ratifi cação do preseuLc Trata
do, plena e perfeita tregua entre Sua Alteza Real o Prin cipe 
Regente de Portugal, as suas urmadas, navios e suhditos 
de uma parte, e da OLltra Sua Alteza Serenissima o Bachá 
Bey de Tunis, as suas armadas, navios e subditos; ficando 
mutuamente concordado e entendido que cluranLe a existen
cia da tregun nenhum acto de , host:ilirlade, seja qual for sua 

de 1.816 . 
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unque riaLura siasi serà pcrmes"o, ma al contrario stabilita 
la piu amichevole corrispondenza fra i due Stati. 

ART. 11. 

Durante J'esistenza della presente tregna li hastirnenti 
i sudditi dei Portogallo dovranno avere piena libertá di com
merciare ne' differenli porti dei domini di Sua Altezza Se
renissima i! Bassà Bey, pagando li stessi diritti, ed assoge
tandosi ai medesimi rego!amenti, come i baslimenti e udditi 
Tunisini, eziam ai dirittb doganale di quatro e rnezzo per 
cento, che sogliono pa~are i propri suddili Tunisini per 
Lulli quel!e merci ed effetLi sotloposti al dazio di dogona; 
ecl i bastimenti i suddit i di Tunis avranno eguale libertá di 
csercitare illoro commcrcio nei cliffere.nti porti clel Regno di 
Portog!!llo, assogetandosi ai pagamento, nicntc piü, niente 
meno, dei mcdesimi diritti, c dei medesimo dazio doganale 
di quattro e mezzo per cento per tutti quelli oo·getli e merci 
sotlopo,ti alia dogana, chc parrheranno i ba limenti, i . ud
diti Portoghe ·i in Tuni .. 

ART. 111 . 

É inoltre uccordato e slabilito, che durante il tempo che 
esisterá questa tregua, i sudditi de! Portogallo che commer
cierauno nei porti de! Regno di Tunis dovranno dirioersi 
per o-li affari che dipenderanno dai Consolalo, ai Con olc di 
Sua 1\Iaestá Briltannicn, il quale sarú considerato e ricevuto 
da Sua Altezza Serenis ima il Bas à Bey come il rappresen
tante della I-azione Portoo·hese . 

. \Jl'f . lV . 

!~ sendo i! desiderio clelle clue A!Le Parti Contraenti che 
la Lregua ora l'elicimenle slabiiila possa condurre alia con
clusionc di una pace permanente, é mutuaimcule convcnuLo 
che le negoziazioni saranno aperte per lo stabilimento di un 
co i desiderevole oggetto, immediatumenle dopo la spirazione 
delli trc anni specificati, o anche prima, purche il Governo 
Porlogliese tro ·i i mezzi di souuisl'are Sua Altezza il Bassà 
Bey per la perdila soíferta dai suoi suddili colla cattura 
falta dtt una !'regata Porloghese tl.el bastimento cli handiera 
Rarrusea, cbe da Smirna venira a Tunis nell'anno t799. 
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natureza, será permiltido, antes pelo contrario subsistirá a 
mais arniga"~<el correspondencia entre os dois Estados. 

ART. U . 

Durante a exislencia da presente tregua os navios e sub
ditos de Portugal deverão ter plena liberdade de comrnerciar 
nos differcotes portos dos domínios de Sua Alteza Serenis
sima o Bachil Bcy, pagando os mesmos direitos e sujeitan
do-:e aos mesmos regulamentos a que estão sujeitos os na
vios e subclitos Tunesinos, assim como ao imposto da alfan
dega de quatro e meio por cento que costumam pagar os 
proprios subdi tos Tl11lesinos por todus as mercadorias e eífei
tos sujeitos ao imposto da al[andega : e os navios e subditos 
de Tunis terão igual liberdade de exercer o seu commercio 
nos difi'erentes portos do ~eino de Portugal, sujeitando-se 
ao exacto pagamento dos mesmos direitos e do mesmo im
posto da alfa nclega ele quatro e meio por cento por todos os 
objectos e mercadorias sujeitas ú alfandega, qne pagarem os 
Jlavios e subditos Portuguezes em Tnnis. 

AitT. H!. 

Fica tambem concordado c estabelecido que, durante u 
existenciu d' esta tregua, os s.uhditos de Portugal que com
tnerciarem nos portos elo l{eino de 'funis cleyerão dir igir-se, 
pelo que respeita aos negocias Ja dependencia elo Consu
lado, ao Consul de Sua l\lagestadc Britannica, o qual será 
considerado e recebido por Sua Alt.eza Serenissima o Bachá 
lley como o represeníante da Na~ãd Portuo·ueza. 

AllT. 1\'. 

JJesejando as duas Altas Parles Contratanles q_ue a trc
gua agora felizmente estabelecida possa contribuir para a 
conclusão ele uma paz permanente, assentou-se de commum 
~ccordo que as negociações para tão des~jaclo fi m se abrirão 
nnmecliatamente depois de decorridos os tres annos especi
ficados, ou mesmo antes, uma vez que o Governo Portuguez 
haja satisfeito a Sua Alteza o Bacbá Bey os prejuízos cau
sados aos seus subditos com a captura, feita· por uma fra
gata Portugueza, de um navio com bandeira Raguzana, quç 
de Smirna seguia viagem yara Tunis no anno de 1799. 
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Ma se alia spirazione di questa tregua nessuna soddis
facente compensazionc per questa perdita sarà offerta dal 
Governo Portogbese, ali ora I' opera de! presente Trattato do
vrá finalmente ed intim·amente cessare. 

In testimonianza di che no i, i! Bassà: Bey di Tunis c 'Vil
liam A'Court Esquire, abbiamo firmato il presente Trattato 
nel Palazzo de! Bardo,, !e 21 della !una Seianel dell'anno 
dell'Egira 1228, ecl ogg i 16 Ottohre 1813, era .christiana. 

(L. S.) di Bas~à Bey. William A'Com:t, 
His Britannic MajestJ's 
En,voy Extraordinary 
and Minister Plcnipo
tentiary. 

(L. S.) 
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Quando porém na epocha de findar esta tregua o Go
verno Portuguez não haja offerecido alguma satisfactoria com
pensação por similhantes prejuízos, em tal caso cessarão a 
final e inteiramente os effeitos do presente Tratado. 

Em testemunho do que, nós, o Bachã Bey de Tunis e 
Guilherme A'Court Esquire, assignámos o presente Tratado 
D(') Palacio do Bardo, aos 21 da lua Seianel do anno da 
Hegira, e hoje 16 de Outubro de 1813. 

Assignatura do Bachá Bey. 
(L. S.) 

TOll. IV. 

Guilherme A'Comt, 
Enviado Extraordinario e 
Ministro Plenipotenciario 
d~ Sua Magestade Britan7 
mca. 

(L. S.) 
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ACTO DE ADHESÃO, POR PARTE DO PRINCJPE REGENTE O 

DE 1814 ENTRE A FllANÇ,\ E AS POTENCIAS ALLIADAS, AS 

DE PORTUGAT. mi 17 DE OUTUDRO DO DITO ANNO, 

(DO ORIGIXAI. QUE SE GUARDA i'O ARCUIVO DA SECRETARIA D'ESTADO 
DOS NEGOCJOS ESTIIHGE IJI OS .} 

Son Excell~nce Monsieur le Comte ele Funchal et Son 
Altesse Sérénissime le Prince ele Bénévent, étant munis de 
pleins pouvoirs ele leurs Cours respectives pour convenír 
d'une suspension d'hostilités entre le Portugal et la France, 
sont convenus de ce qui suit: 

Son Altesse Royale le Prince Régcnt ele Portugal et des 
Algarves a.elhére pleinement et sans réserve à la Convention 
conclué le 23 Avril dernier, entre la France et Jes P.uissan
ces Alliées, pour faire cesscr immécliatement de part et el' au
tre les hostilités tant sur terre que sur mer;, ~t en consé
quence toutes les hostilités ccsseront entre les deux Cou
ronnes et leurs sujets respectifs, dans les termes fixés par 
la dite Convention. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé 
le présent .Acte d'adhésion, et y ont apposé le cachet ele 
leurs armes. 

Fait à Paris, le 8 Mai 1814. 

Le Comte de Funchal. 
(L. S.) 

Le Prince de Bénévent. 
(L. S.) 



SENHOR DOJII JOÃO, 1\ CONVE "ÇÃO DE PARÍS DE 23 DE ABRIL 

SIGNADO En PARÍS A 8 DE l\JAIO, E RATIFICADO POR PARTE 

E PELA DA FRA NÇA K\J 2 DE FEVEREIRO DE 1815 . 

(Tr..l ll UC~:ÃO PARTICULAR . } 

Áchando-sc Sua Excellencia o Senhor Conde de Fun
chal e Sua Alteza Serenissima o Príncipe de Benevento mu
n!dos ele plenos poderes de suas ~~spectivas Córtes para con
VIr em uma suspensão de host.ll1dades entre .Portugal e a 
França, concordaram no que se segue~ 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e dos 
Algarves adhere plenamente e sem reserva á Convenção con
cluída a 23 de Abril ultimo entre a França c as Potencias 
A.lliadas, (1) para fazer cessar immediatamente de uma e 
0ULra parte as hostilidades tanto em terra como no mar; e 
em consequencia todas as hostilidades cessarão entre as duas 
Coroas e seus respectivos subditos, nos termos fixados pela 
dita Conven\âO. · 

Em fé do que, os Plenipotenciarios respectivos assigna
ram o presente Aclo de adhesão, e lhe pozeram o sêllo ele 
suas ar1nas. . 

Feita em París, a 8 de 1\Iaio de 1814. 

Conde de Funchal. 
(L. S.) 

(1) Vide na pagina seguinte . 

O Príncipe de Benevento. 
(L. S.) 
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(DOCU:\IE::UO.) 

CONI'Ei'iÇÃO ENTnE A FRA:.'<ÇA E AS POTEi';CIAS ALLL\D.\5 ( AUSTRIA, GIUN

llRETAi'iBA, PliUSSIA E RUSS1A) SODRE SUSPENSÃO DE HOSTILJDApES, 

ASSIGNAD ,\ Er.l PARÍI) A ~;; Dll AlllUL DE 1314, A QUE SE 1\EFERE O 

ACTO DE ADBESÃO, l'Ol\ PARTE DE SU.\ ALTEZA l\EA L O PIUi'iCll'E nE
GENTE, E)I DATA DE 8 DE MAIO D'ESTE DU:SniO Ai\"~0. 

{SEGUi'iDO O TEX.'fO PGBLICADO 1\A GAZETA UE LI SBOA ll ' .IQUELLA E?OCIIA. ) 

As Potencias Alliaclas, reunidas na intenção de pôt· termo ás 
desgraças da Europa, e de fundar o seu repouso sobre uma justa 
repartição de forças entre os Estados que a compõem, querendo 
dar á França, restituída. a um Governo, cujos princípios ot1'erecern 
as garantias necessa rias para a manutenção da paz, provas do sen 
desejo de entabolar com clla relações de amisad<l; querendo taro
bem fazer gosar a :Frél.llÇa, quanto possivel fo r c de antemão, dos 
beneficios da paz, mesmo an.tes que todas as disposições d'csta· ha
jam sido estipuladas, têcm resolvido proceder juntamente com SnH 
Alteza Rcal]Jfonsiew·, Filho de França, Irmão de El-Rei, Tenente 
General do Reino de França , a uma snspensi:io de hostilidades entre 
as forças rcspecti v as, c ao restabelecimento das anti gas relações 

· de amisade . 
Sua Alteza Rcalllfonsieu?', Filho de França, etc . , etc . , de uiJla 

parte; Sua l'tiagcstade, etc . , etc . , de outra parte teem nomeado 
conseguintementc Plcnipotenciarios para concordarem em um acto, 
o qual, sem prejuízo das disposições de paz, encerre as estipulaçõe·s 
de uma suspensão de hostilidades, q:uc scrú segu ida, o mais depressa 
.qne ser possa , de um, Tra lado ele pa7.; a saber: 

(Aqui segue a designaçãÓ elas Potencias e dos seus 
P len·ipotencia1'ios .) '( I) 

ART. I. . 
Todas as hostilidades na terra e no mar estão c ficam suspen

didas entre as Potencias Alliadas e a França; a SiJ.ber : quanto aos 

( 1) P or par te da Austria. foi o Principe de l\'Ialtern ich; vela. da França, 
o Principe de Beneven lo; pela. da Gran-BretanJm, o Visconde de Castle· 
reagh, Conde de Aberdeen e Visconde de Cathcart; pela da P russia, oBa· 
rão de Humboldt ; e pela daRussia, o Conde de HasoumoiTsky ~o Conde 
<lc Nesselrode. 
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exerci tos, Jogo que os Gencracs Commandanlcs dos exerci los Frau- 18U 
cezcs e das Potencias tiverem feito conhecer aos Geueraes Com- 'niaio 
mandaÍ1tes das tropas alliadas que lhes são oppostos, que elles Lêem 8 
reconhecido a auctoridade do Tenente Gcncntl elo Reino de França, 
e qnanto ao mar, praças e esta<:õcs marítimas, logo que as esqua-
dras c portos elo Reino ele França, ou occupados por tropas Fraú-
cezas, tiverem feito a mesma submissão. 

ART . II . 

Para verificar o restabelecimento das rclacões de amizade en
tre as J.lotcncias Alliadas e a França, c para a fazer gosa r, quanto 
'Possivcl for de antemão, das vantagens ela pa<Z, a·s Potencias Alliaclas 
:farão evacuar por suas tropas o tcrritorio Francez, tal qual cllc ·Se· 
·achava no 1. o ele Janeiro ele 1792, . <Í medida que as praças occu
Padas ainda fúra ,d'csses limites pelas tropas Francezas forem 'eva
cuadas c entregues aos Alliados . 

ARlf .• rn. 
_ O Tenente General do Reino de França dará conseguintemente· 
ordem uos Com mandantes d'essas pra"as ·de as entrcgaTem nos ter.., 
mos seguintes; a saber: as praças situadas so bre o· Rheno não 
comprcbcndidas nos limites ela França, no 1. 0 de Janeiro de 1792, 
e as entre o Hhcno c esses limi tcs, no espaço ele dez dias conta.clos 
da data da assi"natura do prcscn~c acto·; .as praças do Piemonte, 
e :nas outras partes da ltalia que pertenciam <Í França, no de quinze 
dtas; as de Hespanha, no ãc í'inle dias; ·c todhs as outras pra.as, 
sem excepção, que se acham occnpaclas pelas· tropas Francczas, 1Ie 
modo que a sua cnlirega tota1 possa estar concluída até .ao 1. 0 tlc 
Junmo proximo. As guarnições d''estas praças saírão com armas e 
bagagens c .oom as propriedades particulares dos mili-tares c em
prqgados de teclas as g•raduações . Poderão comluzir a m' tilb'eria de 
cam]ll·amth<t na pTopor-çã<o d'c trcs peças IJ01' cada moi~ba'r ·<'le homens, 
cornprcbendidos os doentes e feridos . 

A dotar.ão das fortalezas, c tuao o que não é propriedade par
ticular, fic~rá c scr<Í en-tregue por inLciro a0s Alliados, sém que 
d'cllas se possa cxlrabir objccto algum . Na dotação se comprchen
dem não só os clcpositos de artilheria c de munições, mas tan1bem 
.~odos os outros ,gcncros àe provimcntGs, ·assim como os arcbivos, 
1l1ventarios, planos, cartas, modelos, etc ., etc . , 

Logo depois ela assignatu~-..~ da presente Convenção serão np
~eados Com1nissarios das Potcncias AHiaàas cFrancezes, c·en>viados 

·- as fortalezas pat'<l ''crifica~·crn ·O estado 'em que se acham c 1'cgüla
l'em ·em commum a execução cl'cste .ln>tigo . 

Serão as gu·arniçõcs dirigidas po•r étapa (marchas regu·lailtts) 
nas -diffcrentes linhas que ·se hão de convencionar para a -sua en-
trada em Franca. . 

LcvantarãÓ immediatameute os cxcrcitos alliaclos o bloqueio 
das praças fortes em• França. As tropas· francezas que formam parte 
do exercito de lt;dia, ou que occuparem praças n'aquclle pa-iz ou 
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t8U no 1\lediterraneo,' serão immediatamcnte chamadas por Sua Alteza 
Maio Real o Tenente General do-Reino. 

8 

ART IV. 

As estipulações do Artigo precedente serão applicadas do m?s
mo modo ás praças marítimas, reseq;ando-se com tudo as Potenc•as 
Contratantes regular no Tratado de paz definitivo a sorte dos !lr
senaes, embarcações de guerra armadas e não armadas que se 
acham n' cssas praçàs. 

Al\T. V. . 

As esquadras c vasos da França ficarão na sua respectiva~·
tuação, salvo as embarcações encar regadas de commissões; porem 
o cfl'eito immediato do presente acto a respeito dos portos· Francc
zes será o levantamento de todos os bloqueios por terra e por mar, 
a liberd\).dc da pesca e da navegação costeira, particularmente da 
que é necessaria para o abastecimento de París e, para o resta~e
lecimento das relações commerciacs, segundo os regulamentos w
teriores de cada paiz; c este effeito immediato, relativamente _ao 
interior, será o livre abastecimento das cidades e o livre transito 
dos transportes militares c commerciaes. 

ART. VI. 

Para evitar todo c qualquer motiYo de queixa c de contesta-, 
ção que se possa originar por occasião das presas feitas no. 1na• 
depois da assignatura da presente Convenção, conveiu-se recipro
camente que os vasos c cfl'ei tos que llajam sido tomados na Mancha 
c nos mares do norte, depois do espaço de doze di~s, a contar d<l 
troca das ratificações do presente a c to, serão por uma e outra parte 
restituídas; que será de um mez o praso desde a Mancha c mares 
do norte até ás I lha s Canarias, até ao Equador; (1) e finaJroen!e 
de cinco mezes em todas as outras partes do Mundo, sem e:xcepç~o 
alguma, nem Óutra alguma distincção particular de tempo c 0 

Jogar. 
AIIT. VII. 

,Por uma c outra parte os Officiaes c Soldados de terra e mar, 
ou de qualquer natureza que sejam, e particularmente os refCJ:s: 
serão immediatamente restituídos sem resgate e sem tJ·oca. l'IO 
mear-sc-hão reciprocamente Commis;arios para procederem a esta 
entrega geral. 

AllT . VIII. 

Será entregue pelos co-bclligcr:intes, l_ogo depois da assigi~a; 
tura d'csté acto a administracão dos departamentos ou povoaçoe 

' · · ados 
actualmente occupadas pelas suas forças aos Magistrados nome As 
por S'ua Alteza Real o Tenente General do Reino de França . . 

0 
Auctoridades Reaes proverão nas subsistcnciàs e no que for p~ec•~o 
ás tropas, até ao momento em que tiverem evacuado o terntori 

(1) Nota-se uma falta n'este periodo; nós porém não vimos ·outra 
versão d~elle. 

------------------------------------------------------------~ 
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l'rancez, querendo as Potencias Alliadas, pot· effeito de sua amizade t814 
á França, fazer cessar as requisições militares, tão depressa se ll!aio 
executar a entrega ao poder legitimo. 8 

Tudo o que toca á execução d'este Artigo será regulado por 
uma Convenção particular. 

ART. IX. 

Convencionar-sc-ha respectivamente, conforme os termos do 
Artigo n, ao caminho que as tropas das Potencias Alliadas hão de 
seguir na sua marcha, para ali apromptar os meios de subsisten
cia; e nomear-se-hão Com missa rios para regular todas as disposi
ções miudas, e para acompanharem as tropas até ao momento em 
que tiverem saído do territorio Francez. 

Em fé do que, os Plenipotenciarios respectivos assignaram a 
presente Convenção, c lhe pozeram o sêllo de suas armas . 

Feita em Paris, a 23 de Abril de 1814. 

(Seguem as assignaturas .) 

ARTIGO ADDICIOl'\AL 

O termo de dez dias adaptado, em virtude das estipula ções do 
Artigo IH da Convenção ele hoje, para a evacuação das praças no 
Rheno c eotré este rio e as antigas fronteiras da l•' rança, se estende 
ás ]lraças, fortes c estabelecimentos militares, de qualquer natu
reza que forem, nas Províncias Unidas dos Paizes Baixos. 

O presente Ar tigo acldicional terú a mesma força c vigor, como 
se estivesse palavra por palavra inserido na Convenção de hoje . 

Em fé do que, os Plcnipotenciarios respectivos o assignaram, 
e lhe pozeram o scllo de suas armas. 

Feito em París, a 23 ele Abril de 18f!L 

(Seguem as assignaturas.) 

ARTIGO SECRETO . (1) 

Devendo o bloqueio das praças fortes, que se hão de evacuat' pela 
l!'ranç·a, ser levantado logo depois ela assignatura da presente Con
venção, todas as requisições cessarão da parte dos Commandan
tes de praça. As propriedades publicas c,particulares das ditas pra
cas serão consenadas intactas; as qu e se houverem distrahido, 
é que ainda· existem no todo ou em parte, serão restituídas. Esta 

(1) Só o encontrámos na Histoire abrégée des Traités de Paix, par 
Sclwêll, d'onde o traduzimos. Martens não o dá na sna Collecção de Tra
tados. 
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ultima estipulação é applicavel com particularidade ao Banco de. 
Hambm·go. O Governo Francez offerece-se a dar as ordens neces-
sarias para a execução d'este Artigo. . 

O presente Artigo terá a mesma força e valor como se estivesse 
inserido textualmente na Convencão cl'este dia. 

Em fé do que, os Plenipoten~iarios respectivos o assignaram, 
e lhe pozeram o sello das suas armas. 

Feito em París, a 23 de Ahril de 1814. 

(Seguem as assígnaturas.) 
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TRATADO DE PAZ ENTRE O PRINCIPE REGENTE O SENHOR 

ASSIGNADO E~l PARÍS A 

(DD ORIGI.-AL QUE SE GUHD~ !iO ARGHIVO DA SECRETAR IA D'E;TADO 
DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS. ) 

Au Nom de la T7·es-Sainte et Indivisible T7·inité. 

Son Altesse Royale le Prince Régent de Portugal et 
des Algarves et Ses Alliés d' une part; et Sa 1\'Iajesté le Roi 
de France et de Nàvarre d'autre part, étant animés d'un 
égal désir de mettre fin aux Iongues agitations de I'Europe 
et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée 
sur une juste répartition de forces entre les Puissances, et. 
portant clans ses stipulations la garantie de sa durée; et Son 
Alte?S~ Royale Ie Prince Régent de Portugal et des Algarves 
et Ses Alliés ne voulant plus exiger de la France, aujour
d'hui que, s' étant replacée sous !e gouvernement paternel 
de ses Rois, elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité 
et de stabilité, des conditions et des garanties, qu'ils lui 
avaient à regret demandées sous son dernier gouvernemént; 
Sa dite Altesse Royale et Sa dite Majesté oot nommé des 
Plénipotentiaires pour discuter, arrêteF et signer un Traité 
de paix et d'amitié; savoir: 

Son Altesse Royale ie Prioce Régent de Portugal et ~es 
Algarves, le três-Illustre et trés-Excellent Sieur D. Domm
gos Antonio de Sousa Coutinho, Comte de Funchal, Grand-

(1) Este Tratado, concebido nos termos em que aqui o damos, não 
O Artigo XI do Tratado de 28 de Agos to de 1817, entre Portugal e 

de París de 30 de Maio de 1814, celebrado, no mesmo dia, lo!J.ar e momento , 
França e Russia, cujos Artirros em nada dilferem do actual senão na mu

.Como o Artigo x do Tr~tado de que aqui se trata é propriamente o 
rencms que lhe juntámos. 



DOJ\1 JOÃO E SEUS ALLIADOS, E LUIZ XVIII REI DE FRANÇA, 

· 30 DE 1\I·AIO DE 1814. (1) 

(rRADUC~ÃO ~ARTICULAR .) 

Em Nome da Santíssima e Indivisível Trindade. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente. de Portugal ~dos 
Algarves e Seus Alliados por uma parte, e Sua Magestade 

. El-Rei de França e de Navarra por outra Jlarte, achando-se 
animados ele igual desejo ele pôr fim ás longas agitações 

·da Europa e ás desgraças dos povos, por uma paz solida, 
fundada sobre uma justa divisão de forças entre as Poteo-

. cias, e que em suas estipulações tenha as garantias da sua 
permanencia; e Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Por
tugal e dos Algarl'es e os Seus Alliados, não querendo já 
exigir da França (hoje .que, tendo-se de novo posto debaixo 

. do governo paternal dos seus Reis, offerece assim á Europa 
um. penhor de segurança e de estabilidade) condições e ga
rantias que lhe haviam com pesar pedido quando estal'a 
debaixo do seu ultimo governo; nomearam Sua dita Alteza 
Real e Sua dita l\1agestade Plenipotenciarios para discutirem, 
ajustarem e assignarem um Tratado de paz e de amisade; 
a saber: 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e dos 
Algarves, ao Illustrissimo e :Excellentissimo Sr. D. Domingos 

. Antonio de Sousa Coutinho, Conde de Funchal, Grau-Cruz 

foi ratificado pelo Principe Regente. 
França, o que confirmou, foi (com algumas modificações) o Tratado de paz 
ent1·e Fmnça e A.ustl'ia; França e Gran-]3-retanha; França e Pntssia, e 
dança dos nomes dos Soberanos e dos Pl.enipotenciar ios. 
unico que interessa a Portugal, chamâmos a attenção para a nota de refe-
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1814 Croix et Commandeur ele l'Ordre de S.t Jacques de l'Épée,. 
nraio d c ., l 
30 u onsc1 c e Son Altesse Roy ale !e Prince ,Régent de Por-

tugal, Son Ambassacleur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
anpres de Sa :fifajesté Britannique; et Sa Majesté le Roi de 
France et de "~avarre, l\Ionsieur Charles Maurice. Talley
r~ncl..:Pé-rigord, Frince de 'Béuévent, Grand-Aigle de la Lé
gJOn d'Honneur, Gwnd-Croix de l'Ordre de Léopold. d' A.u
triche, Chevalier de l'Ordre de S.t André ele Russie, eles 
Orelres. ~e l'Aigle-Noir et de I'Aigle-Rouge ele P.russe, etc., 
-8on Mm1stre et Secrétaire eFEtat eles Affaires Etrangeres; 
lesquels, apres avoir échangé leurs pleins pouvoirs, tromés 
en bonne et due fo rme, son convenus eles Articles suivants: 

• cl..RT. I . 

ll }' aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre 
Son AI:t:esse Royale !e Priace Régent de Portugal et eles' 
Algarves et Ses A!liiés d'une part, et Sa Majesté le Roi de 
France et de Navar.re de l'autre part, Lenrs héritiers et suc
.ces.setJxs, Leurs Etats et sojets respectifs à perpetuité. 

Les Hautes Parties Contracta·ntes apperteront tous leurs 
soi,ns à maqntenir, non seulement entre elles, mais encare, 
<J11ltant qu' i! dépen.d d' elles, entre tous les États ele l'Europe, 
la honne harmoaie et intelligcnce si nécessaires à son repos. 

ART. n . 
· Le Royaume de Fn:mce conserve l'intégrité de ses li

·mites, teJl les qu'eHes existaient à l'époque du fer Janvier 
"1792. li reoevra en outre une augmentation ele territoire 
comprise dans la ligue de dé.marcation fixée par 1' Article 
suivant. 

ART. IH. 

Du côté de la Belgique, de I'Allemagne et de I'Italie, 
Yancieane frontiêre, ainsi q~l!l'e lle existait le ter Janvier de 
l' année 1792., ser-a rétahlie, eu commençant de la mer cl.u 
Nord, enLre DunkerCftle et .N ieuport, jusqu'à la J.\IIédiúerra
née, entre Cagnes et Nice, avec les rectifications suivantes : 

1 e Dans le ·Dépa'l'tement de J emmapes, les Cántons ~1~ 
Doui·, l\1erbes-1e-Château, Beaumont et Chimay resteront 
à la France ; la ligne de démarcation passera, là ou elle tou
che le Canton de Dour, entre ce canton et ceux de .Boussu 
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e Commendndor da Ordem de S. Thiago da Espada, do Con-· 
elho de Sua Alteza Real o Pr1ncipe Reg~nte de Portugal, 

Seu Embaixador Extraordioario c Plenipoteociario junto 
de Sua Magestade, Britannica; e Sua lVIagestade El-Rei de 
França e de Na varra, a l\'h . Carlos Mauricio de Talleyrand
Périgord, Príncipe de Benevento, Gran-Aguia da Legião 
de Honra, Grau-Cruz da Ordem de Leopoldo d'Austria, Ca
Ya1leiro da Ordem de S. to André da Russia,. das Ordens da 
Aguia Negra e da Aguia V crmelha de Prussia, etc., Seu 
1Iini tro e Secretario d'Tistado dos l\'.egocios Estrangeiros; 
os quaes, depois de terem trocado os seus plenos poderes, 
achados em boa e devida fórma, convieram nos .AJ:tigos se
guintes : 

ABT. L I 

Havcrú de, hoje em diante paz e ami ade entre Sua AI,.. 
teza Real o Príncipe Uegente de Portugal e dos Algar~·es e 
Seus Alliados por uma parte, e Sua Magestade El-Rei de 
l<'rança e de Navarra por outra parte, Seus herdeiros e suc
cessores, Seus Estados e vassallos respectivos para sempre. 

As Altas Partes Contratantes porão todo o seu desvelo 
em manler, não só entre si, mas· tambem, quanto estiYer 
da sua parte, entre todos os Estados da Europa, a lloa har
monia e intelligencia tão necessari11s ao seu repouso. 

ART. IL 
O Reino de França conserra a integridade dos seus li

mites, taes como existiam na epocha do 1.0 de Janeiro de 
1792. Rec~ben\ demais um augmento de terr itorio com
prchendido ua linha de demarcação fixada pelo .Artigo se
guinte. 

AJtT. rn. 
Do lado da Belgica, da AIJemanha e da ltalia serú res

ta.helecida a anti<Ta fronteira, tal como existia no 1.0 de Ja
neiro ele 1792, começando do mar do Norte, entre Dunker
que e Nieuport até ao 1\fediterraneo, entre Cagues c Nice, 
com as rectificações seguintes : 

1. o No Departamento de J,emmapes, os Cantões· de Dour, 
l'lier1les-le-Château, Beaumont e Chimay ficarão á França ; 
a linha de demarcação passará no ponto em que toca o 
Cantão de Dour, entre este cantão e os de Boussu e Patu-
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et Paturage, ainsi que, plus Joio, entre celui de Merbes-le
Château et ceux de Binch et de Thuin. 

2e Dans le Département de Samhre et Meuse, les Can
t?ns de Valcour, Florennes, Beauraiog et Gêdinoe appar
tJendront à la France; la démarcation, quand elle atteint ce 
département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités, 
du Département de Jemmapes et du reste de celui de Sam
bre et Meuse. 

3" Dans le Département de la Moselle, la nouvelle dé
marcation, là ou elle s' écarte de I' ancienne, ser a forrnée par 
une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf, et par 
celle qui sépare le Canton de Tholey du reste du Départe
ment de la l\'Ioselle. 

4" Dans le Département de la Sarre, les Cantons de 
Saarbruck et d' Arneval resteront à la France, aio si que la 
partie de celui de Lebach, qui est située au rnidi d'une Iigne 
à tirer Ie long des confins des villages de Hercheobacb, Ue
herbofen, Hilsbacb et H ali ( eo Iaissant ces différents endroits 
hors de la fronliêre Française) jusqu'au point ou, pris de 
Querseiiie (qui appartient à Ia France), la ligne qui sépare 
les Cantons d' Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui sépare 
cem: d' Arneval et de Lebach; Ia frontiêre de ce càté sera 
formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle 
qui sépare le Cantou d'Arneml de celui de Bliescastel. 

!>e La forteresse de Laodau, ayant formé, avant l'année 
1792, un poiot isolé dans l' Allemagne, la F rance conserve 
au-delà de ses frontiêres une partie des Départements du 
l\'Ioot-Tonnerre et du Bas-Rbin, pour joindre la forteresse 
de Landau et son rayon au reste du Royaume. La nouvelle 
démarcation, en partant du poiot ou, prês d'Ohersteinbach 
(qui reste hors des limites de la France), la frootiêre entre 
le Département de la Moselle et celui du l\Iont-Tonnerre 
atteint le Département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sé
pare les Canto os de Weissenbourg et ele Bergzabern ( du 
côté de la France), des Cantoos de Pirmassens, Dahn et 
Anweiler (du càté de I'Allemagne), jusqu'au point ou ces 
limites, prês du village de Wolmersheim, touchent l'~ncien 
r~yon de la forteresse de Landau. J?e ce rayon, qm reste 
mosi qu'il était en 1792, la nouvelle frontiêre suivra le bras 
de la riviêre de la Queich qui, en quittant ce rayon, prês 
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rage, assim como, mais adiante, entre o Merbes-le-Château 
e os de Binch e de Thuin. 

2.0 No Departamento de Sambre e Meuse, os Cantões 
de Valcour, Florennes, Beauraing e Gêdinne pertencerão á 
França; a demarcação, em chegando a este departamento, 
seguirá a linha que separa os cantões mencionados, do De
partamento de Jemmapes e do resto do de Sambre e Meuse. 

3.0 No Departamento de ~Ioselle, a nova demarcação, 
~o logar onde se afasta da antiga, será formada por uma 
hnha tirada· desde Perle até Fremesdorf, e pela qúe separa 
o Cantão de Tholey do resto do Departamento de Moselle. 

4 .. o No Departamento de Sarre, os €antões de Saarbruck 
e ele Arneval ficarão á França, assim como a parte do de Le
bach, qtte fica situado ao meio-dia de uma linha tirada ·ao 
longo dos confins das aldeias ele Hercbeobach, Ueberhofen, 
Ililsbach e Hall (deixando estes di versos lagares fóra da 
fronteira Franceza) até ao ponto o nele, tomado de Querseille 
(que pertence á França) a linha que separa os Cantões de 
Arneval e de Ottweiler, toca na que separa os de Arneval· 
e de Lebach; a fronteira d'este lado será formada pela linha 
acima designada, e depois pela que separa o Cantão de Ar
nevai do de Bliescastel. 

Õ.0 Tendo a praça de Landau formado antes do anno 
de 1792 um ponto isolado na Allemanha, conserva a França 
alem-das suas fronteiras parte <los Departamentos de Mont
Tonnerre e do Baixo,Rheno para ajuntar á praça ele Landau, 
e o seu radio ao resto do Reino. A nova demarcação, par
tindo elo ponto onde, perto ele Oberste'inbach (que fica fóra 
dos limites ela Frànça) a fronteira entre o Departamento ele 
Moselle e Mont-Tonnerre entesta com o Departamento do 
Baixo-Rheno, seguirá a linha que separa os Cantões de Weis
senhurg e ele Bergzabern (elo lado-ela França) elos Cantões 
de PiTmassens, Dahn e Anweiler (do lado da Allemanha), 
até ao ponto onde estes limites, peTto da aldeia de Wolmers
heim, tocam o antigo r~clio ela praça de Landau. D' este radio., 
que fica como estava em 1:792, seguirá a nova fronteira o 
braço do rio Queich, que deixando este radio, perto de 
Queichheim (que fica á França), passa pelo ·pé das aldeias 
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tsa de Queichheim (qui re te à la France), passe prês de íil-
lllaiu 1 d aQ ages e l\'lertenheim, Knittelsheim et Belheim ( demeurant 

égalemenfFrançais), jusqu' au Rhin, qui continuera ensuite 
à former Ia limite de la France et de I' Allemagne. 

Quant au Rhin, le Thah-eg constituera la limite, de ma
niêre cependant que les changements que subira par la suíte 
le cours de ce fleuve n'auront à l'aveni r aucun effet sur Ia 
propriété des íles qui s' r trouvent; 1' état de possession de 
ces 1les sera rétahli tel qu' i! ex.istait à I' époque de Ia signa
ture du Traité de LunéYille. 

6e Dans ]e Département du Doubs la frontiêre sera re
ctifiée de maniêre à ce qu' elle commence au-dessus de la 
Rançonniêre prês de Locte, et suive la crêle du Jma .entre 
le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à 
une cime du Jura située à environ sept ou huit mille pieds 
au Nord-ouest du village de la J3révine, ou elle retombera 
dans l'ancienne limite de la Frant:e. 

7e Dans le Département du Léman, les frontiêres entre 
le territoire Français, le pa ·s de Vaud et les différentes por
tions du territoire de la République de Genêre (qui fera 
partie de la Suisse), restent les mêmes qu'elles étaient avant 
l'incorporation de Geoêve à la France. Mais le Cantou de 
Frangy, celui de S1 J u1ien (à l' exception de la partie située 
au Nord d'une ligne à tirer du point ou la riYiêre de la 
Loire entre prês de Chancy dans le terrítoire Genevois, le 
long des confins de Seseguin, Lacouex. et Seseneuye, qui 
resteront hors des limites de la France), le Canton de Rei
gnier (à ]' exception de la portion qui se trouve à l'Est d' une 
ligne qui suit les confins de 1a 1\Iuraz, Bussy, Pers et Cor
nier, qui seront hors des limites Françaises ), et le Canton 
de la J3oehe (à l'exception des endroits nommés la J3oehe 
et Armanoy avec leurs districts), resleront à la France. La 
frontiere suivra les limites de ces différents cantons et les 
ligues qui séparent les portions qui demeurent à la France 
de celles qu' elle ne conserve pas. 
, gc Dans le Département de Mont-Blanc, la France ac
quiert la sous-préfecture de Cambéry (à I' exception des Can
tons de l'Hôpital de s~ P i erre d' Albigny, de la J3oceLte et. de 
Montmélian); et la sous-préfecture d' Annecy (á I' exceptwn 
de· la partie du Cantou de Faverge, située à I'Est d'une li-
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de Mertenheim, Knittelsheim e Belheim (que ficam tambcrn 
á França) até ao Rbeno, que continuará depois a formar o 
limite da França e da Allemanha. 

Quanto ao Rheno, o Thalweg constituirá o limite, de 
maneira comtudo que as mudanças, que tiver pelo tempo 
adiante o curso d' este rio, não terão para o futuro effeito 
algum sobre a propriedade das ilhas que n'clle se acham. O 
estado de posse d' estas ilhas restal)elecer-se-ha como existia 
ua epocba da assignatura do Tratado de Lunéville. 

6.0 No Departamento de Doubs será a fronteira recti
ficada de modo que comece acima de Rançonniere ao pé 
de Locte e siga a crista do Jura eutTe Cemeux-Péquignol: 
e a aldeia de Fontenelles, até um dos cumes do Jura situado 
cousa de sete a oito mil pés ao Nordeste da aldeia de Bré-
vine, onde tornará a cair na antiga raia da França. · 

7.0 No Departamento de Léman, as fronteiras entre o 
territorio l<'rancez, o paiz de Vaud e as diversas porções da 
Republica de Genebra (que fará parte da Suissa), ficam os 
mesmos que eram antes de encorpoTada Genebra á França. 
Mas o Cantão de l~'rangy, o de S.L Julien· (á ex:cepção da 
parte situada ao Norte de uma linha tirada do ponto onde 
o r io Loire entra perto de Chancy uo territorio de Genebra , 
ao longo dos confins de Seseguin, Lacouex e Seseneuve, que 
ficam fóra da raia da Frarrça), o Cantão de Regnier (ex
cepto a porção que se acha a Leste de uma linha que segue 
os confins de Muraz, Bussy, Pers e Cornier, que ficam fóra 
dos limites Francezes), e o Cantão de Rochc (excepto os lo
·gares chamados Ia Rocbe e Armanoy com os seus districto ) 
ficarão á França. A fr-onteira seguirá os limites d' estes di
versos cantões e as linhas que separam as porções que ficam 
á França das que ella não conserva. 

8.0 No Departamento de rvlont-Bianc adquire a França 
a sub-prefeitura de Chambery (á excepção dos Cantões do 
llôpital de se Pierre d' Albigny, de Bocette e de Montmé
lian) ; e a sub-prefeitura de A nnecy (á excepção da parle 
do Cantão de Faverge, situada a Leste de uma linha que 
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18U gne qui passe entre Ourechaise et l\Iarlens d~ cóté de Ja 
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30 ra~ce, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit 
apres -la crête el-es montagnes jusqu'à la frontiere du Cantou 
de Thones): c' est cette ligue qui, avec la limite des cantons 
mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontiere. 

Du côté des Pyrénées, les frontiêres restent telles qu'elles 
étaient entre Ies deux RoJaumes de France et d'Espagne à 
l'époque clu ter Janvier 1792, et il sera de suíte nommé une 
Commission mixte ele la part des cleux Couronnes, pour en 
fixer la démarcation finale. 

La France renonce à tous clroits de souveraineté, de su
zeraineté et de possession sur tous Ies pays et districts, villes 
et endroits quelconques situés hors de la frontiêre ci-dessus 
désigoée; la Principa uté de l\Iouaco étant toutefois replacée 
dans les rapports ou elle se trouvait avant !e 1 er Janvier 1792. 

Les Cours al1iées assurent à la France la possession de 
la Principauté d'Avignon , du Comtat Vena~ssin , du Comté 
de lVlonthéliard et de toutes Ies enclaves qu1 ont appartenu 
autrefois à I' Allemagne, comprises dans la frontiêre ci-dessus 
indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France ayant ou 
aprês le 1 er Jan.vier 1792. 

Les Puissances se réservent réciproquement la Üiculté 
entiere de fortifier tel point de leurs états qu' elles jugeront 
convenable pour Jeur sureté. 

Pour éviter toute lésion de propriétés particuliêres, et 
mettre à couvert, d' aprês 1es príncipes les plus libéraux, 
Ies biens cl'individus domiciliés sur les fronti eres, il sera 
nommé par cbácun des États limitropbes de la France, des 
Com~issaires pour procéder, conjointement avec des Com
missaires Français, à la délimitation des pays respectifs. 

Aussitôt que le· travail eles Commissaires sera terminé, 
il sera dressé eles cartes signées par Ies Commissaires res
p.ectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites ré
Clproques. 

ART. IV. 

Pour assurer les communications de la Ville de Geneve 
avec d'autres parties du territoire de Ja Suisse, situées sur 
le la c, ·la France co.nsent à ce que I' usage de Ia route par 
Versoy soit commun aux deux pays. Les Gouvernemeots res-
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passa· entre Ourechaise e Marlens do lado da França, e Mar
thod e Ugine do lado opposto, e que segue depois a crista 
das montanhas até aos confins do Cantão de Thones): é. esta 
linha que, com o limite dos cantões mencio·nados, formará 
d' este lado a nova fronteira . 

Do lado dos' Pyrenéus ficam as fronteiras ta.es quaes 
existiam entre os do is Reinos de França e de Hespanha na 
~pocha do 1.0 de Janeiro de 1792, e nomear-se-ha logo uma 
Commissão mixta por parte de ambas as CQrôas para fixar 
a sua final demarcação. · · 

A França renuncia a todos os direitos de soberania, de 
senhorio e de posse sobre todos os paizes e districtos, ci
dades e quaesquer Jogares situados fóra da fronteira acima 
designada, ficando comtudo o Principado de Monaco nas 
mesmas relações em que se achava ante~ do 1.0 de Janeiro 
de 1792. 

As Côrtes alliadas asseguram á França a posse do Prin
cipado de A'•ignon, do Condado Venaissin, do Condado de 
Montbéliard e de todas as terras encravadas que outr' ora per
tenceram á Allemanha; comprehendidas na fronteira acima 
indicada, estivessem ellas encorporadas na França antes ou 
depois do 1. o de Janeiro de 1792. 

As Potencias se reservam reciprocamente a plena facul
dade de fortirlcar este ou aquelle ponto de seus estados que 
julgarem conveniente para a sua segurança. 

Para evitar toda e qualquer lesão de propriedades par
ticulares, e pôr a coberto, conforme os princípios mais li
beraes, os bens de individuas domiciliados nas fronteiras, 
nomeará cada um dos Estados limitrophes da França Com
rnissarios para procederem, juntos com Commissarios Fran
cezes, á demarcação dos paizes respectivos. 

Assim que estiver acabado o trabalho dos Commissarios, 
formar-se-hão cartas assignadas pelos Oommissarios respe
ctivos, e pôr-se-hão marcos que comprovem os recíprocos 
limites. 

ART. lV. 

Para assegurar as communicações da Cidade de Genebra 
com outras partes do territorio da Suissa, situadas sobre 
o lago, a França consente em . que seja commum aos dois 
paizes o uso da estrada de Versoy. Os Governos respectivos 
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pectifs s' entendront à I' amiahle sur les moyens de prérenir 
la contrebande, et de régler le co urs des postes et I' entre
tien de la route. 

ART. Y. 

La narigation sur Ie Rhiri, du point ou il devient navi
gable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre, de telle 
sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne, et l'o11 
s'occupera au futur Congres des príncipes d'apres lesquels 
on pourra régler les droits à levcr par les États riverains, 
de Ia maniêre la plus égale et la plus fa.vorable au commerce 
de toutes les Nations. 

li sera examiné et décidé de mêmc dans le futur Cou
grês, de quelle maniêre, pour faciliter Ies communications 
entre les peuples et lcs rcndre toujours moins étrangers les 
uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être égale
ment étenclne à tous les autres fleuves qui, ~ans leur cours 
'flavigable, séparent ou traversent différents Etats. 

ART. VI. 
La Hollande, placée sous la souveraineté Je la Maison 

,d'Orange, 'recevra un accroissement de territoire. Le titre 
et I' exercice de la someraineté n' y pourront, duns aucun 
cas, appartenir à aucun Prince portant ou appelé à porter 
une couronne étrangêre. 

Les États de l' Allemagne seront inclépendants et unis par 
un lien fédératif. 

La Suisse ·indépendante continuera de se gouverner par 
elle-meme. 

L'ltalie, hors eles limites dcs pays qui reviendront à 
l'Autriche, sera composée d'Etats souverains. 

ART. VII .. 

L'Ile de l\1alte et ses dépendances appartiendront en 
toute propriélé et souveraineté à Sa Majesté Brilannique. 

\RT. VIU . 

Sa Majesté Britannique, stipulant pour Elle et Scs Alliés, 
s' engage à restituer, à Sa Majeslé Três-Chrétienne,_ dans les 
délais qui seront ci-aprês fixés, les colonies, pechenes, com
ptoirs ct établissements de tout geme que la France possédai t 



R EGENCTA DO PRINCIPE REGENTE O SENHOR D. JOÃO. 485 

se entenderão amigavelmente sobre os meios ele evitar o 
contrabando, e de regular o c.urso das postas e a conser
vação da estrada. 

ART. V. 

A navegação pelo Rbeno, desde o ponto em que este 
começa a ser navegavel até ao mar, e reçiprocamente, será 
de ta.I sorte 'livre que· não possa ser prohibida a ninguem; 
e no futuro Congresso se tratará dos princípios, segundo 
os quaes se poderão regular os direitos que hão de perceber 
os Estados que ficam nas suas margens, do modo mais igual 
e mais favoravel ao commercio de todas as Nações. 

Examinar-se-ba e se decidirá· no futuro Congresso de 
([Ue modo, para facilitar as communicações 'entre os povos e 
faze-los cada vez menos estranhos uns aos outros, poderá 
a disposição sobredita estender-se igualmente a todos. os 
outros rios, que no seu curso navega,•el separam ou atra
vessam diversos Estados. · 

ART. VI. 

· A Hollanda, posta debaixo da soberania da .Casa de 
. Orange, receberá um augmento de territorio. O titulo e 

exercício da soberania não poderão ali, em caso algum, per
tencer a. Príncipe que tenha ou que seja chamado a cingir 
corôa· estrangeira. . 

, Os Estados de Allema.nha serão independentes, e unidos 
por um laço federativo. 

A Suissa independente continuará a g?vernar-se a si 
mesma. 

A Italia, fóra dos limites dos paizes que tocarem á Aus
tria, será composta de Estados soberanos. 

ART. VII. 

· A Ilha de Malta e suas dependencias pertencerão em 
plena propriedade e soberania a Sua Magestade Britannica. 

ART. VIII. , 

Sua Magestade Britannica, contratando por Si e pelos 
Seus Alliados, obriga-se a restituir a Sua Magestade Chris
tianissima, dentro dos prasos adiante estipulados, as colo
nias, pescarias, feitorias e estabelecimentos de toda a qua-
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au 1 or Janvier 1792 dans les met·s et sur les contineots de 
I'Amérique, de I'Afrique et de l'Asie, à l'exception toutefoi 
des Iles de Tabago et de Sainte-Lucie, et de l'lle de France 
et de ses dépendanc~s, nommément _R-odrigue et les Séchel
les, Iesquelles Sa lVIajesté Três-Chréttenne cêde en toute pro
priété et souveraineté à Sa Majesté Britannique, comme aussi 
de la partie de Saint-Domingue cédée à la Franee par la paix 
de B~e, et que Sa l\'Iajesté Três-Chrétienne rétrocêde à Sa 
l\'lajesté Catholique en toute propriété et souveraineté. 

ART. IX. 

Sa l\'lajesté le :Roi de Suêde et de Nonrége, eu consé
quence d' ar.llangements pris avec Ses Alliés, et pour l' exécu
tion de ]' ArticJe précédent, consent à ce que l'lle de la 
Guadel~upe soit restituée à Sa I\iajesté Tres-Chrétienne, et 
cede tous Ies droits qu'il peut avoir sur cette 11e. 

ABT. X. 

Sou Altesse Royale le Prince Régeot de Portugal et des 
Algarves, en conséquence d'arrangements pris avec Ses Alliés, 
et pour I' exécution de l' Article vm, s' engage à restituer à 
Sa Majesté Três-Chrétienne, dans le délai ci-aprês fixé, la 
GnJanne França i se, telle qu' elle existait au 1 er J ao vier 1792. 

L' effet de la stipulation ci-dessus, élant de faire revine 
Ia contestation existaote à cette époque au sujet des limites, 
il est coovenu CfUe cette contestation sera terminée par un 
arrangement amiable entre les deux Cours, sons Ia médiation 
de Sa Majesté Britannique. 

ABT. XI. 

Les places et forts existants daos les colooies et établis-

(1) Vide Artigo r secreto do Tratado de 22 de Ja11eiro de 1815; .Ar
tigo addicional e secreto do Tratado de 8 de Abril de 1815; .Artigos cn, 
cvu e cvm do Aclo final do Congresso de Vienna de 9 de Junho de 1815, 
e Convenção de :B8 de Agosto de 1817 . 

O Conde de Funchal remetten a todos os PlellÍ potenciarios alliados, 
bem como ao Plenipotenciario Francez, antes da assignatura do Tratado 
de 30 de· J\IIaio de 1814, uma declaraç.1o em que dizia " que cedendo á 
"consideração da impossibil idade de consultar a sua Côr~e, e de demorar 
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lidade que a França possuía no 1.0 de Janeiro de 1792 nos 
mares e nos continentes ela America, Africa e Asia, excep
tuando comtudo as Ilhas de Tahago e de Santa Luiza, e a 
Ilha ele França e suas dependencias, declaradamente as de 
Rodrigues e Sécbelles, as quaes Sua l\'Iagestade Christianis
sima cede em toda a propriedade e soberania a Sua 1\'lages
tade Britannica, corno tambem a parte ela Ilha ele S. Do
ming·os cedida a França pela paz de Basiléa, e que Sua Ma
gestade Christianissima cede a Sua Magestade Catbollca em 
toda a proprieclade e soberania. 

ART. J,X. 

Sua 1\'Iagestade El-Rei de Suecia e de Noruega, em con
sequencia dos arranjamentos feitos com Seus Alliados, e para 
execução do Artigo precedente, consente em que a Ill!a de 
Guadeloupe seja restituída a Sua l\'Iagestade Christianissima, 
e cede todos os direitos que possa ter sobre esta ilha. 

ART. X. (1) 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e dos 
Algarves, em consequencia de arranjamentos feitos com Seus 
Alliados, e para execução do Artigo vm, se obriga a res
tituir a Sua lVIagestade Christianissima, dentro do praso 
adiante estipulado, a Guyanna Franceza, tal qual existia 
no 1.0 de Janeiro de 1792. 

Fazendo o effeito d'esta estipulação reviver a contestação 
existente n'aquella epocha a respeito dos limites, fica con
vencionado que esta contestação será terminada por um ar
ranjamento amigavel entre as duas Côrtes, debaixo da me
diação de Sua l\'Iagestade Britannica. 

ART. XI. 

As praças e fortes existentes nas colonias e es tabeleci-

"de 11111 modo i.ndefuüdo uma obra tão saudavel como era a couclusãó da 
"Jlaz com a França, não enteude pela inserção do Artigo x. clesislir em 
«nome da sua Côrte elo l imite de Oyapock (islo é, do rio cuja emlJOca- 
«dura é situada no Oceano entre o 4. 0 e 5. 0 'grau de latitude septentrional, 
"eutre as duas Guyaoas P ortugueza e Frauceza), que lhe é prescripto de 
«uma maneira absolnta c- sem interpretaçiío o•t modificaçiío nas S1tas in
« strucçôes, j :\. como direito legitimo reconhecido pelo Tratado de Utrecht, 
" já como indemnisaç1to pelas reclamações de P ortugal contra a França." 

18U 
1\Iaio 
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181~ s_ements qui doivent être rendus à Sa MaJ· esté Três-Chré-
)Jaio 

30 t1enne, en Yertu des Articles vnr, IX et x, seront ·remis 
dans l' état ou ils se trouveront au moment de la signature 
dn présent Traité. 

ART. XII. 

Sa Majesté Britannique s' engage à f a ire jouir les sujets 
Lle Sa lHajesté Três-Chrétienne relativement au commerce 
et à la s1lreté de leurs personnes et propriétés dans les li
mites de la souveraineté Britannique sur le continent des 
Indes, des mêmes facilités, priviléges et protection qtú sont 
à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. 
De son cóté, Sa lVInjesté Três-Chrétienne n'uya nt ricn plus 
à cmur que la perpétuité de la paix entre les deux Couron
nes de France et d'Angleterre, et voulant contrihuer, au- , 
tant qu'il est en elle, à écurter dês· à présent des rapports 
des deux peuples, ce qui pourrait un jour altérer la bonne 
intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de 
fortification ·dans ,les établissements qui !ui doivent être res
titués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté 
Britannique sur Je continent des Jndes, et à ne mettre dans 
ces établissement.s que Je nombre des troupes nécessaires pour 
!e maintien de la police. 

, ART. XIII. 

Quant au droit de pêche des Français sur !e grand bane 
de Term Neuve, sur les cótes de l'lle de ce nom et des 'iles 
adjacentes, et dans le Golfe de St Laurent, tout sera remis 
sur le même pied qu'en 1792. ' 

· ART. XIV. 

Les colonies, comptoirs et établissements qui doivent 
être restitués à Sa l\fajesté Três-Chrétienne par Sa Majesté 
Britannique ou ses alliés serout remis, savoir: ceux qui sont 
dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les conti
nents de I'Amérique e~ de l'Afrique, dan~ les trois.mois, et 
ceux qui sont au-delà du Cap de Bonne-Espérance dans les 
six 'mois qui suivront la ratification du présent Traité. 

ART. XV. 

Les Hautes Parties Contractantes s' étant réservé, par 
l'Article IV de la Convention du 23 Avril dernier, de régler 
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mentos que hão de ser restituídos a Sua Magestade Christia
nissima, em virtude dos Artigos vm,. IX ex. serão entregues 
no estado em que se acharem no momento da assignatura do 
presente Tratado. · 

ART. XII. 

Sua Magestade 'Britannica se obriga a fazer gosar os sub
ditos de Sua Magestade Christianissima, relativamente ao 
commercio e á segurança de suas pessoas y propriedades nos 
limites da soberania Britannica no c0ntinente das Indias, 
das mesmas facilidades, privilegias e prote«ção que actual
mente são ou forem concedidas ás nações mais favorecidas. 
Sua Magestade Christianissima pela sua parte, tendo muito 
a peito a perpetuidade da paz entre as duas Corôas de França 
e de Inglaterra, e querendo contribuir quanto lhe for pos
sível para afastar desde já das relações dos dois povos tudo 
quanto poderia algum dia alterar a boa intelligencia mutua, 
obriga-se a não fazer obra alguma de fortificação nos esta
belecimentos qu.e lhe hão de ser restituídos, e que ficam· si
tuados nos limites da soberannia Britannica no continente 
das lndiªs, e a não pôr n' aquelles estabelecimentos senão o 
numero de t:ropas necessarias para manutenção da policia. 

ART. X'lJI. 

Quanto ao direito da pesca dos Francezes no grande 
Banco da Terra Nova, nas costas da Ilha d' este nome e das 
ilhas adjacentes, e no Golfo de S. Lourenço, tudo tornará 
a ser posto no mesmo pé em que estava em 1792. 

ART. XIV. 

As colonias, feitorias e estabelecimentos que devem ser 
restituídos a Sua Magestade Christianissirna por Sua Mages
tade Britannica ou seus alliados, serão entregues, a saber: 

181-i 
)f aio 

30 

o que fica nos mares do N9rte ou nos mares e continentes , 
d·a America e dá Africa dentro dos tres rnezes, e o que fica 
alem do Cabo da Boa Esperança dentro d<ils seis mezés ·de-
pois da ratificação do presente Tratado. 

ART. XV. 

Tendo-se reservado as Altas Partes Contratantes, · pelo 
Artigo IV da Convenção de 23' de Abril passado, regular no 
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dans le présent Traité de paix définitif Ie sort des arsenaux 
et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trou
vent dans les places marilimes remises par Ia Franc.e en exé
cution de I' Article n de Ia dite Conveútion i! est convenu 

' que les dits vaisseaux et bâtiments de guerre arrnés et non 
armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions na
vales et tous les matériaux de constructioo et d'armement, 
serent partagés entre la France et Ie pays ou les places sont 
situées, dans Ia proportioo de deux tiers pour la France et 
d'un tiers pouf les Puissances auxquelles les dites places ap
partiendront. 

Seront considérés comme matériaux et partagés comme 
tels dans la prop0rtion ci-dessus énoncée, aprês avoir été 
démolis, ·}es vaisseaux et hâtiments en construction qui ne 
seraient pas en état d'êbre mis en mer six semaines aprês la 
signature du présent Traité. 

Des Commissaires seront npmmés de part et d'autre pour 
arrêter I e partage et en dresser 1' état, et des passeports ou 
sauf-conduits seront donnés par les Puissances alliées pour 
assurer le retonr en France des ouvriers, gens de mer et 
emploJéS Français. 

Ne sont compris daos les stipulations ci-dessus Ies vais
seaux et arsenaux existants dans les places maritimes qui 
seraient touiliées au pouvoir des alliés antérieurement au 23 
Avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la 
Hollande, et nommément la Hotte du Texel. 

Le Gouv.ernement de F rance s' oblige à retirer ou à faire 
vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci
dessus énoncées, daos le délai de trois mois aprês le par
tage effectué. 

Dorénavant le port d' Anvers sera uniquement un port 
de commerce. 

ART. XVI. 

Les Hautes Parties Contractantes, voulant mettre et faire 
mettre dans un entier oubli Ies divisions qui ont agité l'Eu
rope, déclarent et promettent que, dans les pays restitués 
et cédés par ]e présent Traité, aucun individu, de q:u~l<(lle 
cla_sse et condition qu'il soit, ne pourra être poursum~ m
qmété ou trouhlé, dans sa personne ou dans. sa prop~1~té, 
sons aucun prétexte, ou à cause de sa condmte ou op1mon 
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presente Tratado de paz definitivo a s0rte dos arsenae~ e dos 
vasos de guerra armados e não armados q.ue se acham nas 
praças marítimas entregues pela França em cumprimento do 
Artigo n ela dita Convenção, fica convencionado que os ditos 
vasos e embarcações de guerra arrriaclos e não armados, as
sim como a artilheria naval e as munições navaes, e todos 
os materiaes ele constr,ucção e de armamento, serão dividi
dos entre a França e os paizes 0nde as praças estão situa
das, na proporção de dois terços para a França e um terço 
para as Potencias a que as cütas praças pertencerem. 

Serão considerados como materiaes e uepartidos c0mo 
taes na proporção acima declarada, depois de haverem sido 
desmanchados, os vasos e embarcações que se estiverem con
struindo, e que não estiverem em estado de se lançarem ao 
mar seis semanas depois da assignatura elo presente Tratado. 

Nomear-se-hão Commissarios p<ilr uma e outra parte para 
ajustauem a repartição e formarem ele tudo um mappa, e 
dar-se-hão passaportes ou salvos-conductos pelas Potencias 
alliadas para assegurarem a v.olta para França dos operarios, 
gente de mar e empregados Francezes. 

Nã<il ent1·am n' estas estipulações os vasos e arsenaes ('!xis
tentes nas praças maritimas que houvessem caido em poder 
dos alliados antes de 23 de Abril, .nem os vasos e arsenaes 
que pertenciam á Hollanda, e especificadarnente a esquadra 
do Texel. 

Obriga-se o Governo de França a retirar ou a mandar 
vender tudo o que lhe pertencer pelas estipulaçees acima 
deelaradas, dentro de tres mezes depois de effectuada a re
}larti~Ção . 

D' aqui em diante o pcnto de Antuerpia será unicamente 
porto de commer,cio. 

ART. XVI. 

As Altas Partes Contratantes, querendo pôr e fazer pôr 
em inteiro esquecimento as divisões que agitaram a Europa, 
declaram e promettem que, nos pa-izes restituídos e cedidos 
pelo presente Tratado, nenhum individuo, seja de que cl!l.sse 
e condição for, poderá se-v perseguido, inq•uietado ou per
turbado em sua pessoa ou em sua propriedade, debaixo de 
pretexto algum, ou por motivo da sua co.nducta ou opinião 
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·tsu politique, ou de son attachement, soit ·à aucune des Parties 
Maio ao Contractantes, soit à des gouvernements qui ont cessé d'exis-

ter, ou pour toute autre raison, si ee n'est pour les dettes 
contractées envers des individus, ou pour des actes posté
rieurs au présent Traité. 

ART. XVII. 

Dans t.ous les pays qui doiyent ou devront chaoger de 
ma'ltres, tant en vertu du présent Traité, que des arrange
ments qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé 
aux hahitants naturels et étTangers, de quelque condition et 
nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'é
change des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent con
venahle, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis 
la guerre actuelle, et se retirer dans te! pays qu'illeur plaira 
de choisir. 

AUT. XVIII. 

Les Puissan'ces alliées voulant donner à Sa l\lajesté Três
Chrétienn~ u.n nouveau témoignage de Jeur désir de faire 
disparaitre, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'é
poque de malheur si heureusement terminée par la présente 
paix, renoncent à I~ totalité des sommes que les gouverne
ments ont à réclamer de la France à raison de contracts, de 
fournitures ou d'avances quelconques faites au Gouverne
ment Français dans les différentes guerres qui ont eu lieu 
depuis 1792. 

De son côté, Sa 1\Iajesté Tres-Chrétienne ren,once à toute 
réclamation qu' elle pourrait former contre les Puissances al
liées aux mêmes titres. En exécution de cet Article, les Hau
tes P~rties Contractantes s' engagent à se remettre mutuelle
ment tous les titres, ohligations et documents qui ont rap
port aux créances auxquelles elles ont réciproquement re
noncé. 

ART. XIX. 

Le Gouvernemen t Français s' engage à f a ire li qui der et 
payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans 
des pays hors de son territoire, en vertu de contracts ou d'au- . 
tres engagements formeis passés, entre des individus ou des 
établissements particuliers et les Autorités ·Fr11nçaises, tant 
pour fournitures gu'à raison d' ohligations légale~ 
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política, ou da sua adhesão, quer a alguma das Partes Con
tratantes, quer a governos que cessaram de existir, ou por 
qualquer outra rasilo, a não ser por" dividas contrabidas para 
com indivíduos, ou por actos posteriores ao presente Tratado. 

1\RT. XVll. 

Em todos os paizes que devem ou deverem mudar de 
possuidores, tanto em virtude do presente Tratado como dos 
arranjamentos que se hilo de fazer em consequencia d' elle; 
conceder-se-ba aos habitantes naturaes e estrangeiros, de 
qualquer condição e nação que forem, o espaço de. seis an
nos, a contar desde a troca das ratificações, para disporem, 
se o julgarem conreniente, das suas propriedades adquiridas, 
quer antes quer depois da guerra actual, c retirarem-se para 
o paiz que bem lhes aprouver. . . 

AUT. XVlli. 

Querendo as Potencias alliadas dar a Sua :Magestade 
Christianissima um novo testemunho do seu desejo de fazer 
desapparecer, quanto está na sua mão, as consequene.ias da 
epocha de desgraça Uio felizmente terminada pela presente 
paz, renunciam á totalidade das sommas que os governos 
têem a reclamar da França em rasilo de contratos, de for
necimentos ou de quaesquer adiantamentos feitos ao Go
Yerno Francez nas diversas guerras que tem havido desde 
1792. ' 

Pela sua parte Sua Magestade Christianissima renuncia 
a toda c qunlquer reclamação que podesse fazer contra as 
Potencias alliadas pelos mesmos títulos. Em cumprimento 
d' este Artigo as Altas Partes Contratantes se obrigam a mu
tuamente se entregarem todos os títulos, obrigações e do
cumentos ·que tocarem aos cre'ditos n que reciprocamente 
têem renunciado. 

AUT. XIX . 

O Governo Francez se obriga a fazér liquidar e pagar 
us sommas que se achar dever alem das sobreditas fóra do 
seu territorio, em virtude de contratos O·U de outras obri
gações forrnaes, passadas entre indivíduos ou estabelecimen
tos particulares e as Auctoridades. Francezas, tanto para for
necimentos como por obrigações legaes. 

1814 
Maio 

30 
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.ART. XX. 

1814 Les Hautes Pu[ssances Contractantes' nommeroot, immé-
n~Ó0 c1iatement apres I' écbange des ratifications du présent Trai-

tê, des Commissaires pour régler et tenir la ma in à I' exécution 
ele I' ensemble des dispositions renfermées dans les Articles 
:xvm et XIX. Ces Cofllmissaires s' occuperont de !' examen 
des réclamations dont il est parlé dans l' Article précédent, 
de Ia Iiquidation des sommes réclamées, et du mode dont 
le Gouvernement Fraoçais proposera de s'en acquitter. Ils 
seront cbargés de même de la remise des titres, ohligations 
·et documeots relatifs aux créances auxquelles les Hautes Par
ties Contratantes renoncent mutuellement, de maniere que la 
ratification du résultat de leur travail completera cette ~e
nonciation réciproque. 

Alt'f. XXI. 

Les clettes spécialement hypothéquées dans leur origine 
sur les pays qui cessent d?appartenir à la France ou con
tractées pour [eur administration iotérieure, resteront à la 
charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte en consé
quence·' au Gouveroement Français, à partir du 22 Décem
hre 1813, de celles êl.e ces dettes qui oot été converties en 
inscriptions aú grand line de la dette publique de France. 
Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'in
scription et n' ont pas encore été inscrites, seront remis aux 
gouvernements respectifs. Les états de toutes ces dettes se
ront dressés et arrêtés par une Commission mixte. 

ART. XXII. 

Le GoUYernement Français restera chargé, de sou cóté, 
du remboursement de tohtes les sommes versées par Ies su
jets des pays ci-dessus mentionnés, clans les caísses Fran
çaises, soit à titre de cautionnements, de dépàts ou de con
signations. De même les sujets Français, serviteurs des dits 
pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnements, 
Jépôts ou consigna.tions, dans leurs trésors respectifs, se
ront t.idelement remboursés. 

ART. XXlH. 

Les titulaires eles places assujetties à cautionnement, 
qui n' ont pas de maoiement de deniers, seroot remhoursés 
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AJlT. XX. 

As Altas P0tencias Contratantes nomearão, logo depois 
da troca das ratificações do . presente Tratad@, Commissa.,. 
rios para regularem e fazerem executar t@das as· disposições 
conteúdas n0s Artigos xym e XIX. Occupar-se-hão estes 
Commissarios em examinar as reclamações de que se falia 
no Artigo precedel!l.te, a liquidação das somJ.ililas reclamadas, 
e o moclo como o Governo Francez ha de propor paga-las. 
Serão tamhem encarregados da entrega dos títulos, obriga
ções e documentos relativos aos creditos a que as Altas Par
. tes Contratantes renunciam mutuamente, de momo que a ra
ti.ficação cl.o r.esultac1o do seu trabalho completará esta re
Ciproca renuncia. 

ART. XXI. 

As dividas especialmente hypotheca~las em sua origem 
nos paizes que cessam de pertencer á França, ou contrahidas 
para a sua administração interior, ficarão a cargo cl'esses 
mesmos paizes. Debitar-se-ha por conseguinte o .Governo 
Franc~z, desde 22 ele Dezembro de 1813, d'a!ifuellas d' es
tas dividas que têem sido convertidas em inscripções no li
vro mestre da divida publiea de França. Os títulos de todas 
as que f0ram preparadas para a inscripção,. e que ai10da não 
foram averbadas, serão entregues aos governos dos respe
ctivos paizes. Formará uma Com.missã€> mixta os mappas de 
todás estas di vidas. 

. .ART. XXII. 

O Governo Francez ficará · pela sua parte encarreg<1do 
de embolsar todas as sommas mettidas, pelos subditos dos 
paizes acima mencionados, nas caixas Francezas, fosse a ti
tulo de fianças, de deposito ou de consignação. Do mesmo 
mode.os subdi.tes Francezes, serv·ido.res dos clitos paizes, que 
eptregaram som.mas a titulo de fiançás, deposito on consi
gnação, nos seus resp,ectjv.os theso~J~Ios, serã0 fielmente re
em.bolsados. 

ART. XXIII. 

Os titulares dos Jogares sujeitos a Sauça, _que não têem 
.ma!ll~o de .dinheiros, serã·o embolsad6s com interesse:s a~é 

18U 
i\!'aio 
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18H ave c les intérêts jusqu' à parfait payement à Paris, par c in-
Maio · 

10 qmê':_lle et par année, à partir de Ia date du présent Traité. 
A l'égard de ceux qui sont comptables, ce rembourse

ment commeneera au plus tard six mois aprês Ia présenta
tion de Ieurs comptes, Je seul cas de malversation excepté. 
Une copie du dernier compte sera remise au Gouvern~ment 
de Ieur pays pour !ui servir de renseignement et de point 
de départ. 

ART. XXIY. 

Les dépóts judiciaires et les consignations faits dans la 
caísse d'amortissement .en exécution de la.loi du 28 Nivôs~ 
an xm (!e 18 Janvier 1805), et qui appartiennent à des ha
bitants des P.ays que la France cesse de posséder, seront 
remis, dans !e terme d'une année à compter de I'échange 
des ratifications du présent Traité, entre les mains des au
torités des dits pays, à I'exception de ceux de ces dépôts et 
consignations qui in téressent des sujets Françaís, dans le
que! cas .ils resteront daus la caisse d'amortissement, po~ 
n'être remis que sur Ies justifications résultantes des décr
sions des autorités compétentes. 

ART. XXV. 

Les fonds déposés par les comm unes et établissements 
publics dans la caísse de service et dans la ·caísse d'amor
tissement, oú dans toute autre caísse du gouvernement, leur 
seront remboursés par cinquiêmes d'année en année, à par
tir de la date du présent Traité, sous la déduction des ayan
ces qui leur auraient été faites, et sauf Ies oppositions ré
guliêres faites sur ces fonds par des créanciers des dites 
communes et des dits établissements publics. 

ART. XXVI. 

A dater du 1 er Jamier 1814 !e Gouvernement Français 
cesse d' être .chargé du payement de toute pension civile, 
militaire .et ecclésiastique, solde de retraite et trait~roent de 
ré~orme à tout individu qui se trouve n' être plus sujet Fran
çms. 

ABT. XXVII. 

Les, domaines nationaux acquis à titre onéreux par des 
sujets Français dans lcs ci-devant départements de la Bel-
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completo pagamento em Paris por quinto e por anno, desde 
a data do presente '.Fratado. 

A respeito dos que são responsaveis começará o embolso 
o mais tardar seis mezes depois da apresentação das suas 
contas, excepto sómente o caso de eno de officio . . Uma co
.pia da ult.ima conta será entregue ao Góverno do seu paiz 
para lhe· serv•iu- ele ·indicação e de ponto de partida. 

I 
ART. XXIV. 

Os depositos judiciaes e as consignações feitas na caixa 
de amortisação em cumprimento da lei de . 28 Nivose do 
anno xm (18 de 'Janeiro .de 1805), e que pertencem a ha
bitantes dos paizes que a Fvança cessa de possuir, .serão en
tregues, no termo de 11m armo a contar da troca das rati
ficações do presente Tratado, nas mãos das auctoridades dos 
ditos paizes, á excepção dos depositas d' esta natureza e con-
1lignações que interessam a subditos Francezes, em cuj? caso 
ficarão na caixa de amortisação, para não serem entregues 
seBão depois das justificações que resultarem àas decisões 
das auctoridades competentes. 

ART. XXV. 

Os fundos depositados pelas communs e pelos estabele
cimentos publicos na caixa de serviço e na . caixa de a~or
tisação, ou em qualquer outra caixa do Governo, ser-lhes-hão 
reembolsados por quintas p&rtes de anno em anno, a come
çar .da da-ta .do presente Tr.atado, deduzindo-se o que ante
riormente tiverem recebido, e salvo oppesições regulares 
feitas sobre estes fundos por credores das ditas commrins e 
dos ditos estabelecimentos publicos. 

All'T. XXVI. 

· Desde .o 1.0 de Janeiro de 1814 cessa o Governo Francez 
de ficar encarregado .do pagamento de qualquer pensão ci
vil, militar, ecclesiastica, soldo de aposentado e pensão d~ 
ref011mado a.qualquer.individuo que fique não sendo já sub
dito Francez. 

ART. xxv.n. 
Os predios nacionaes adquiridos por titulo oneroso por 

subditos Francezf)s nos que se chamavam departamentos da 
VOL. IV. 3'2 
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g.ique, d~ I~ rive gaucbe du Rbin et des Alpes, hors d~s an
CJennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux 
acquéreurs. 

ART. XXVIII. 
L'abolition des droits d'aubaine de détraction et autres 

d~ la même nature dans les pays q~i I' ont réciproquement 
stJpulée .avec la France, ou qui ]ui avaient précédemment 
été réums, est expressément maintenue. 

ART. XXIX . 
. Le.Gouvernement Français s'engage à fair~ ~estituer les 

obh~atiOns et autres titres qui auraient été saisies dans les 
pr?vmces occupées par les armées ou administrati?ns Fran
Çaises; et, dans I e cas ou la restitution ne pourrmt être ~f
fectuée, ces olJligations et titres sont et demeurent anéant1s. 

ART. XXX. 
Les sommes qui seront dues pour tons les travaux:. .d'uti

lit~ publique non ·encore terminés, ou termioés posténeure• 
ment au 31 Décemhre 1812 sur le Rhin et dans les dépar
tements détacbés de la France par I e présent ~ra.ité, passeront 
~ la: charge des futurs possesseurs du ternt~Ire.' et. seront 
hqmdées par Ia Commission chargée de la !Iqmdatwn des 
dettes des pays. 

ART. XXXI. 

Les arqhives, cartes, plans et documents quelcogqu~s 
a~partenants aux pays cédés, ou concernants à leur admJ
mstratiou, seront fidelement rendus en même temps qu,e !e 
pays, ou, si cela était impossihle, dans un délai qui ne pourra 
être de plus de six mois aprês Ia remise des pays mêmes. 

Cette stipulation est applicable aux arcbives, cartes et 
planches qui pourraient avoir été enlevés dans Ies pays mo
mentanément occupés pin Jes différentes armées. 

ART. XXXII. 
Dans le délai de deux mois toutes les Puissances qui ·ont 

été engagées de part et d'autre dans Ia présente guerre, 
enverront des plénipotentiaires. à Vienne, pour régler, dans 
un c~ngr~s : général, les. arrangements qui doivent compléter 
les dispositions du: présent Traité. -
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Belgica, da margem esquerda do Rheno e dos Alpes, fóra 
dos antigos limites da França, são e ficam garnntidos aos 
que os adquiriram. 

ART. XXVIII. 

A abolição dos direitos de auhaine e de detracção e ou
tros da mesma natureza nos paizes que o estipularam assim 
com a França reciprocamente, ou que lhe haviam preceden
temente sido reunidos, fica expressamente conservada. 

ART. XXIX. 

O Governo Francez se obriga a fazer restituir as obri
gações e outros títulos que houvessem sido tomados nas pro
víncias occupadas pelos exercitos ou administrações France
zas; e, no caso em que se não possa effectuar a restituição, 
são e ficam nullas estas obrigações e estes títulos. 

ART. XXX. 

As sommas que se deverem por quaesquer trabalhos de 
utilidade publica ainda não terminados, ou terminados de
pois de 31 de Dezembro de 1812, sobre o Rheno e nos de
partamentos separados da França pelo presente Tratado, pas
sarão a cargo dos futuros possuidores do territorio, e serão 
liquidados pela Commissão encarregada da liquidação das 
dividas do paiz. 

ART. XXXI. 

Os .archivos, cartas, planos e documentos, sejam quaes 
forem, pertencentes aos paizes cedidos, ou concernentes á sua 
administração, serão fielmente entregues ao mesmo tempo que 
o paiz, ou, sendo possível, em um praso que não poderá ser 
de mais de seis mezes depois da entrega dos mesmos paizes. 

Esta estipulação é applicavel aos archivos, cartas e plan
tas que se possam ter tirado nos paizes momentaneamente 
occupados pelos differentes exercitas. · 

ART. XXXII. 

Dentro do termo de dois mezes todas as Potencias que 
por uma e outra parte entraram na present~ guerra, enviarão 
plenipotenciarios a Vienna para regular, em um congresso 
geral, os arranjamentos que devem completar as disposições 
do presente Tratado. ' 
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ART. XXXIII. 

Le présent Traité sera ratifié, et Ies ratifications en seront 
échangées dans !e délai de cinq mois, ou plutót si faire se 
peut. 

En foi de quo i, Ies Plénipotentiaires respectifs I' ont si
gné, et y ont apposé le cachet de lenrs armes. 

Fait à Paris, le 30 Mai, I'an de grace 1814. 

Le Comte de Funcha1. 
(L. S. ) 

Le Prince de Bénévent. 
(L. S.) 

A·rticle additionnel au Tmitif avec la France. 

Son .Altesse Royale le Prince Régent de Portugal et de 
Algarves s' engage et s' oblige à ce que celles des ela uses de 

(I) Estes Artigos addicionaes sob n.05 1, 2 e 3, assignados pelo Conde 
de FtlDchal e o Príncipe de Benevento, não foram ratificados pelo Púncipe 
Regente. Vimos comtudo citado ollicialmente e em tempos modernos, o 
Artigo sob n. 0 3. 

Abaixo damos os artigos addicionaes, propriamente ditoJ, ao Tratado 
de puz de Paris de 30 de Maio de 1814. 

Artigo addicional ao Tratado entre França e Attstria. 

As Altas Partes Contratantes, querendo apagar todos os vestígios dos 
acontecimentos desgraçados que têem pesado sobre os seus povos, convie· 
ram em annuUar explicitamente os eiTeitos dos Tratados de J 805 e 1809 
em tudo aquillo em que não 1icam já de facto annu!lados pelo presente 
Tratado. Em consequencia d'esta determinação promette Sua Magestade 
Christianissima que os decretos expedidos coutra subditos Francezes ou re· 
putados Francezes, que estão ou hajam estado ao serviço de Sua Magestade 
Imperial e Real Apostolica, 1icarã.o sem eiTeilo, assim como as sentença> 
que se ti verem dado para execução d'esses decretos. 

O presente Artigo addicional terá a mesma força e valor como se fo!se 
inserido palavra p~r palavra no cfratado patente d'este dia . Será ratificado 
e as suas ratificações trocadas no mesmo tempo. 

Em Jé do-que, os Plenipotenciarios respectivos o assi.,.oaram e lhe po
zeram o sêllo das suas armas. 

Feito em Parfs, a 30 de 1\Iaio do anno de salvação de 1814. 

{L. S.) O Principe de Bene,•ento. 
(L. S.) O Príncipe de Metternich. 
(L. S.) J . .P. , ~oude de Stadion. 
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ART. XX'XIII. 

O presente Tratado será ratificad:e, e serãe troGacl.as as 
suas ratificações no termo de cinco mezes, ou aEJtes se· f0r 
possível. 

Em fé do que, os Plenipotenciarios respectivos o assi
' gnaram e .Jhe pozeram o sêllo de suas armas . 

. Feito em Paris, a 30 de Maio do anno de salvação de 1814. 

Conde de Funcbal. 
(L. S.) 

O Príncipe de B~nevento. 
(L. S.) 

N.o 1. 

Artigo addicional ao Tratado com a França. (l) 

Sua Alteza Real o Principe Regente de Portugal e dos
Aigarves promette. e se . obriga a que aq•uellas das clausulas 

Ar.tigo ttddicional tto T1·tttatlo ent?·~ J..'rança e Russüt. 

Estando u ducado de Varsovia debai•XO da administracão de um· Con
selho provisorio estabelecido pela Ru ssia, depois que est~ Paiz foi occu
pado ·por suas armas, convieram as Atlas Partes Contratantes em nomear 
immediatamente uma ·Commissão especial composta pon uma e outra parte 
de- nu'mero igual de Oommissarios que serão encarregados do e~me, da 
liquidação e de• todos os arranjamen los relativos ás reciproca~ prelenções. 

0 presente Artigo add icional terá a mesma força e va lor como se es
t ivesse inserido paJavra por palavra no Tratado patente da data de hoje. 
Será ratificado e as .suas ratificações trocadas ao mesmo tempo . 

Em fé do que, os Plenipotenciarios respectivos o assignnram e lhe po
zeram o sêllo dn.s suas armas. 

Feito em París, a 30 ue Maio de 1814. 

(L. S.) O Principe de Bcnevento. 
(L. S,) André, Conde de Rasoumofl'sky. 
(L. S.) Carlos Roberto , Conde de Nesse!rode . 

Artigos adtlicionaes ao Tratado entre França e Grtm-Breianlia. 

AR'l'. I. 

Sua Magestade Cluislianissima, participando sem reserva de todos os 
ientimentos de Sua Mag,estade Britannica relativamente a um genero de 

18fi : 
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la capitulation de la Guyane Française qui n' auraient pas 
été exécutées reçoivent, Iors de la reslitutiou de cette co
lonie à la France, leur pl.ein et entier acco~plissement. 

Fait à Paris, Ie 30 Mai 1814. 

Le Comte de Funchal. Le Prioce de Bénéveni. 
(L. S.) (L. S.) 

commercio que repugna tanto aos principias de j ustiça natural como da> 
luzes do tempo em que vivemos, se obriga a unir, nu futuro Congresso, 
t?dos os seus esforços aos de Sua lVIagestade Britannica para fazer pronun
Ciar por todas as Potencias da Christandade a abolição do commercio da 
escravatura , de modo que cesse este commercio universalmente, como de· 
finitivamente cessará e em todos os casos, da parte da França, dentro do 
espaço de cinco annos, e que alem d'isto, durante este praso, nenhum con· 
tratante de escravos os possa importar nem vender senão nas colonias does
tado de que é subdito. 

ART. U. 

O Governo Britannico e o Governo France'l nomearão Jogo cummissa· 
rios para liquidar suas despezas respectivas para a mantença dos prisio
neiros de guerra, a fim de armnjarem o modo de saldar o excedente que 
se achar a favor de uma ou outra das duas Potencias . 

ART. lU. 

Os prisioneiros de guerra respectivos serão obrigados a pagar, antes de 
partirem do Jogar da sua detenção, as dividas particulares que ali hajam 

-contrahido, ou a dar pelo menos caução satisfactoria. 

ART. IV. 

Por uma e outra parte se convirá, logo que for ratificado o presente 
Tratado, em levantar o sequestro que se houver posto desde 179!2 em fun
dos , rendas, creditos e outros quaesquer e!Teitos das Altas Partes Contra
tantes ou de seus subditos. 

, Os me~mos Commissarios, de que se faz menção no Artigo rr, se occu
parão em examinar e liquidar as reclamações dos subditos de Sua Mages
tade-Britannica para com o GoYerno Francez, pelo Yalor dos bens moYeis 
e immoveis indeYidamente confiscados pelas Auctoridades Francezas, assim 
como pela perda total ou parcial dos seus creditas, ou outras propriedades 
indevidamente re tidas debaixo do sequestro 'desde o anno de 179!2. 

Obriga-se a França a tratar a este respeito os subditus Inglezes com 
a mesma justiça que os subditos Francezes têem experimentado eru Ingla
terra; e desejando o Governo Inglez concorrer pela sua parte para o novo 
testemunho que as Potencias alliadas têem querido dar a Sua Magestade 
Christianissima do 3en desejo de fazer desapparecer as consequenci~s da 
epocha de desgraça, tão felizmente terminada pela presente paz, obnga-se 
pela sua parte a renunciar, desde que se fizer complet" justiça a seus sub
ditos, á totalidade do excedente que se achar a seu favor ' relativamente ao 
sustento dos prisioneiros de guerra, de modo que a ratificação do resultado 
do trabalho dos commissarios acima mencionados e o saldo das sommas, 
bem como tambem a restituição dos efl'eitos que se julgar pertencer aos 
subditos de sua Magestade Britannica, completarão a sua renuncia. 
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da capitulação da Guyana Franceza que não houvessem sido 
executadas, tenham, na occasião da restituição d' esta colonia 
á França, pleno e inteiro cumprimento. 

Feito em Paris, a 30 de Maio de 1814. 

O Conde de. Funchal. 
(L. S.) 

O Príncipe de Benevento. 
(L. S.) 

AR'r. l ' . 

As duas Altas Partes Contratantes, desejando estabelecer as mais ami
gaveis relações entre os seus respectivos subditos, reservam a si e promet
tem entender-se e arranjar-se o mais depressa possível sobre os seus inte
resses commerciaes, na intenção de animarem e augmentarem a prosperidade 
de seus respectivos Estados. 

Os mesmos Artigos addicionaes terão a mesma força e valor como se 
fossem inseridos palavra por palavra no Tratado d'este dia. Serão ratificados 
e as suas ratificações trocadas no mesmo tempo. ' · 

Em fé do que, os Plenipotenciarios respectivos os assignaram e lhes 
pozeram o sêllo das suas armas. 

Feito em Par[s, a 30 de Maio do anno de salvação de 1814. 

(L. S.) O Príncipe de Benevento. 
(L. S.) Castlereagh. 
(L. S.) Aberdeen. 
(L. S.) Cathcart. 
(L. S.) Carlos Stewart, Tenente General. 

I 

Artigo addici'onal ao Tratado ent1·e França e Prttssia. 

A.indaque o Tratado de paz concluído em Basiléa a 5 de Abril de 
1795, o de Tilsit d~ 9 de Julho de 1807, a Convenção de Par[s de 20 de 
Setembro de 1808, e todas e quaesquer Convenções e Actos desde a paz de 
Basi.léa entre a Prussia e a França fiquem já annullados de facto pelo pre
sente Tratado, as Altas Partes Contratantes têem com tudo julgado acertado 
declarar tambem expressamente que os ditos Tratados cessam de ser obri· 
gatorios em todos os seus Artigos, tanto, ostensivos como secretos, e que 
renunciam mutuamente a todo o direito e se desligam de toda a obrigação 
que d'e11es se podesse deduzir. 

Sua 1\'Iagestade Christianissima prometle que os decretos expedidos 
contra subditos Francezes ou reputados Francezes, que estão ou tenham 
estado a serviço de Sua 1\'Iagestade Prussiana, ficam sem e !feito, assim como 

. as sentenças que possam ter-se proferido em cumprimento dos ditos decretos. 
O presente Artigo addicional terá a mesma força e valor como se 

fosse inserido palavra por palavra no Tratado patente d'este dia. Será ra
tificado, e as suas ratificações trocadas no mesmo tempo. 

Em fe do que, os Plenipotenciarios respectivos o assignaram e lhe po
~eram o sêllo das suas armas. 

Feito em París, a 30 de Maio de 1814. 

(L. S.) O Príncipe de Benevento. 
(L. S.) Carlos Augusto, Barão de Hardenberg. 
(L. S.) Carlos Guill.terme, Barão de Humboldt. 

t814 
Maio 

30 



504 REINADO DÀ SENHORA D. JfAR<IA I. 

I 

N. 0 2. · 

ATticle addit-ionnel au Traité avec la France. 

i~! . :Par rapport aux réclamations que les sujets de l'une 
30 des Hautes Parties Contractantes auraient à faire à la charge. 

de l'autre, i! sera usé d'une parfaite réciprocité, de maniere 
que pour chaque nature de réclamation ce que l'un des deux 
Gouvernements aura fait deviendra la rêgle de l'autre. 

Eaü à Paris, I e 30 Ma i 1814-. 

Le Comte de Funohal. Le Prince de Bénévent 
(L. S.) (L. S.), 

Afticles séparés et secrets. 

ART. I. 

La disposition à faire des territoires auxquels Sa Ma
jesté Tres-Chrétienne renonce par I' Article m du Traité pa
tent, et les rapports desquels doit résulter un systême d' é
quilibre réel et durable en Europe, seront réglés au Congres 
sur les bases arrêtées par Ies Puissances alliées, entre elles, 
et d' apres les 'dispositions géné~ales contenues dans Ies Ar.,. 
ticles st!livants. 

ART. II. 

Les possessions de Sa l\'Iajesté Impériale et Royale Apos
tolique en Italje seront limitées par Ie Pô et Ie Tessin et Ie 
Lac l\'Iajeur. ;Le Roi de Sardaigne rentrera en possession de 
ses anciens Etats, à l'exception de la partie de la Savoye I 
assurée à la France par I' Article m du présent Traité. Il . 
recevra un accroissement de territoire par I'Etat de Gênes. 

Le port de Gênes restera port libre, les Puissances se 
réservant de prendre à ce sujet des arrangements avec le 
Roi de Sardaigne. La France reconnaitra et gara.ntira· con
jointement avec les. Puissances alliées, et comme elles, I' or-

{1) Estes Artigos são os proprios do Tratado de 30 de Maio de 1814, 
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N. 0 2. 

Artigo addicional ao Tratado com a França. 

Em relação ás reclamações que os subditos de uma das 
Altas· Partes Contratantes houverem de fazer a cargo da ou
tra, se ·usará de urna perfeita recipro~Ziclade, de modo que, 
por cada especie de reclamação, o ·que um dos dois Gover
nos ti.ver feito virá a ser a nor:ma do outro. 

Feito em Paris, a 30 de Maio de 1814. 

O Conde de Funchal. 
(L. S.) 

O Príncipe de Benevento. 
(L. S. ) 

Artigos sepa:rados e secTetos. (I ) 

ART. I. 

A disposição ·que se houver de fazer dos territorios a 
que Sua Magestade Christian,issima renuncia pelo Artigo m 
do Tratado patente, e as relações, de que deve resultar um 
systema de equilibrio real e duravel na Europa, serão regu
ladas no Congresso sobre as bases ajustadas pelas Potencias 
alliadas entre ellas, e segundo as disposições geraes contidas 
nos Artigos seguintes. 

ART. 11. 

As possessões de Sua Magestade Imperial e Real Apos
tolica na Italia terão por limites o Pó,' o Tessino e o Lago 
Maior. El-Rei de Sardenha tornará a entrar na posse de 
seus· antigos· Estados, á excepção da parte da Saboya: asse
gurada á França pelo Artigo m ~o presente Tratado. Re
ceberá um augmento de territorio pelo Estado de Genova. 

O porto de Genova ficará porto livre, reservando-se as 
Potencias· fazer a tal respeito arranjamentos com E l-Rei de 

·. Sardenha. A França reconhecerá e garantir~ conjuntamente 
com as Potencias alliadas, e como ellas, a organisação poli-

celebrado entre a F rança e as P otencias alliadas. 
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ganis~tion P?litique qu.e la Suisse se donne sous les auspices 
des dites PUissances alhées, et d' apres les bases arrêtées avec . 
elles. · 

ART. UI. 

L'établissement d'u_n juste équilibre en Europe exigeant 
que la Hollande soit constituée dans des proportions qui ·Ia 
mettent li même de soutenir son indépendance par ces pro
pres moyens, les pays compris entre la mer, les frontiêres 

· -de la France, telles qu'elles se trouvent réglées par le pré
sent Traité, et la Meuse, seront réunis à toute perpétuité à 
la Hollande. Les 'frontiêres sur la rive droite de la Meuse 
seront réglées selon les conven.ances militaires de la Hollande 
et de ses voisins. 

La liberté de navigation sur I' Escaut sera établie sur I e 
même príncipe qui a réglé la navigation du Rhin dans l'Ar
ticle v du présent Traité. 

ART. IV. 
Les pays Allemands sur la rive gauche du Rhin, qui 

avaient été réunis à la France depois 1792, serviront à 
r agrandissement de lu ~ollande, et à des compensations 
pour la Prusse et autres Etats Allemands. 

ART. V. 

La rénonciatioo du Gouveroement Français contenue 
dans 1' Article xvm, s' ét.end nommément à toutes les ré
clamations qu'il pourrait former contre les Puissances al
liées à titre de dotations, de donations, de revenus de la 
légion d'honneur, de Sénatoreries, de pensions et d'autres 
charges de cette nature. 

ART. VI. 

Le Gouver.Óement Français, ayant offert par l' Article se
cret de la Corivention du 23 Avril dernier, de faire recher
chet et d' employer tous ses efforts pour retrouver les fonds 
de la Banque de Hambourg, promet d'ordonner les per
quisitions les plus sévêres pour découvrir les dits fonds, 
et de poursuivre tous ceux qui pourraient en être déten
.teurs. 

Les présents Articles séparés et secrets auront la mê~e 
force et valeur que ~'ils étaient insérés mot à mot au Tratté 
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tica que se dá á Suissa sob· os auspícios das ditas Potencias 
alliadas, e segundo as bases com ellas ajustadas. 

ART. IH. 

Exigindo o estabelecimento de um justo equilíbrio na 
Europa que a Hollanda seja constituída com proporções que 
a habilitem a sustentar a sua independencia. pelos seus pro
prios meios, os paizes comprehendidos entre o mar, as fron
teiras da França taes como se acham reguladas pelo pre
sente Tratado, e o Mosa, serão reunidos perpetuamente á 
Hollanda. As fronteiras na margem direita do Mosa serão 
reguladas segundo as conveniencias militares da Hollanda e 
de seus vizinhos. . 

A liberdade da navegação do Escalda será restabelecida 
sobre o mesmo p-rincipio que regulou a navegação do Rheno 
-no Artigo v do presente•Tratado. 

ART. IV. 

Os paizes Allemães na margem esquerda do Rheno, que 
foram reunidos á França depois de 1792, servirão para o 
engrandecimento da Hollanda, e de compensações para a 
Prussia e outros Estados Allemães . 

. ART. V. 

A renuncia do Governo Francez contida no Artigo xvnr 
estende-se especialmente a todas as reclamações que poderia 
apresentar contra as Potencias alliadas a titulo de dotações, 
doações; de rendimentos (ia legião de honra, de Senadorias, 
de pensões e outros cargos d' esta natureza. 

ART. VI. 

Tendo o G@verno Francez offerecido, pelo Artigo secreto 
da Convenção de 23 de Abril ultimo, mandar procurar e 
empregar todos os seus esforços para encontrar os fundos 
do Banco de Hamburgo, promette ordenar as mais severas 
pesquizas para descobrir os ditos fundos, e perseguir todos, 
aquelles que forem detentores dos mesmos. 

' Os presentes Artigos separados e secretos terão a mesma 
força e valor como se fossem inseridos palavra por palavra 

·1su 
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18'1.4 patent de ce jour. Ils seront ratifiés et les· ratifications en 
Jllraio 

ao seront échangées en même temps. 
. .En foi de quoi, les Plénipotenliaires respectifs les Qnt 

s1gnés, et }' ont apposé !e cachet de Jeurs armes. 
Fait à Paris, !e 30 Mai, l'an de grace 1'814. 

Le Comte de Funchal. Le Prince de Bénévent. 
(L: S.) (L. S.) 

. N. 0 3. 

A.rticle additionnel au Traité at,cc lw Fmnce. 

Quoique les Trai<tés; Conventions et Actes conclus entre 
les deux Puissances antérieurement à la guerre seient an
nullés de fait par I' état de guerre, Ies Ha~tes Parties Con-

. t~actantes ont jugé néãnmoins à propos de déclarer encore 
expressément que· Ies dits Traités, Gonventions e_t Actes, no
tammerrt les Trait~s signés à Badajoz et à Madnd en 1801, 
et la. Convention signée a Lisbonne en 1804, sont nuls et 
comme non aveous, en tant qu'ils concernent; !e Portugal 
çt Ia ,France, et que les deux Couronnes renoncent mutuelle
ment à tout droit et se dégagent de toute obligation qui 
pourraient en résulter. 

Fait à Paris, Ie 30 ~Iai 1814. 

Le Comte de Funchal. 
(L. S. ) 

Le Prince de Bénévent. 
(L. S. ) 
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no Tratado patente d' este dia. Serão ratificados e as suas 
ratificações trocadas ao mesmo tempo. 

Em fé do que, os respectivos Plenipotenciarios os assi
gnaram e lhes pozeram o sêllo de suas armas. 

Feito em París, a.30 de Maio do ani,lO de salvação de 1814. 

O Conde de Funchal. 
(L. S.) 

O Príncipe de Benevento. 
(L. S.) 

N. 0 3. 

Artigo aàdicional ·.ao Tratado com a França. 

Comquanto os Tratados, Convenções e Actos con.cluidos 
entre as duas Potencias anteriormente á guerra estejam an
nullados de facto pelo estado déguerra, as Altas Partes Con
tllatantes julg·ar~m não · obstante conveniente declarar ·outra 
vez expressamente que os ditos Tratados, Convenções e Actos, 
especialmente os Tratados assignados em Badajoz e Madricl 
em 1801, e a Convenção •assignada em Lisb0a em 1804, fi
cam nullos e · de nenhum effeito pel0 que dizem respeito a 
Portugal e á Fllança, e que ·as duas Corôas renunciam mu
tuamente . a t0do o .direito e se desbgam de qualquer obri
gação que d'elles pocl:esse resultar. 

Feito em Paris, a 30 de l\iaio de 1814. 

O Conde de Funchal. 
(L. S. ) 

O Príncipe de Benerento. 
(L. S.) 

1814 
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AJUSTE PROVISIONAL PARA · A RENOVACÃO DAS 
I ' • 

PORTUGAL E 

(ARCOIVO DA. SECRETARIA D'ESTADO DOS l'\EGOCJOS ESTRANGEIROS-COPIA..) 

Note du Comte ae Palmella au Prince de Bénévent, 
en date du .2.2 Juillet 4 814. 

Monseigneur: - La Note officielle que Votre · Altesse 
me fit l'honneur de m' adresser en réponse de celle que ~r. 
le Comte de Funchal ~vait dirigée à Votre Altesse à la veJlle 
de son départ pour Londres, m'ayant procuré l'honneur de 
convenir de v-ive voix avec Votre Altesse des moyen~ de re
nouveler les relations diplomatiques et commerciales entre 
!e Portugal et la France, il me semble qu' on pourrait les 
arrêter provisoirement et par écrit de la maniere suivante: 

1 o Chacun des deux Souverains accordera les mêmes 
franchises et exemptions de droits aux Ambassadeu:s et 
Agents Dipiomatiques accrédités de l'autre dans ses Etats, 
sur Ie pied de Ia pius parfaite réciprocité; 

2° Les r~Iations de commerce sont renouvellées sur le 
pied de la plus parfaite amitié et récip.rocité, et en atten
dant qu' elles soient stipuiées par une Convention particu
liere, les droits de port sur Ies bâtiments marchands seront 
perçus daBs l'un et l'autre Pays. sur le pied de Ia plus exa
cte réciprocité; 

3° Les Consuls et Vice-Consuls jouiront provisoirement 
et réciproquement en Portugal et en France des priviiéges, 
prérogàtives· et j.uridiction qui leur étaient accordées jusqu' an 
1 er Janvier 1792, et Ies sujets respectifs résidents en Por
tugal et en France jouiront, quant à leurs personnes, de tous 

(I) Fói approvado pelo Principe Regente, e mandado executar pelos 



RELAÇÕES DIPLOMATICAS E COM~IERCJAES 'ENTRE 

FRANÇA. (1) 

(1'RADUCÇÃO PARTICUI.!R .) 

Nota do Conde de Palmella ao Príncipe de Benevento, 
· datada de .22 de Julho de 1814. 

Senhor:-Tendo-me a Nota official, que Vossa Alteza 
me fez a honra de me dirigir em resposta á que :o Sr. Conde 
de Funchal endereçára a Vossa Alteza na vespera da sua 
partida para Londres, procurado a honra de convir de viva 
voz com Vossa Alteza nos meios de renovar as relações di
plomaticas e commerciaes entre Portugal e a França, pare
ce-me que ellas se podériam~ ajustar provisoriamente e por 
escriplo do modo seguinte: 

1.° Cada um dos dois Soberanos concederá nos seus Es
tados as mesmas franquezas e isenções de direitos aos Em
baixadores e Agentes Diplomaticos do outro junto d' elle 
acreditados, sobre o .pé da mais perfeita reciprocidade. 

2. o As relações do commercio são renovadas sobre o pé 
da mais perfeita amisade e reciprocidade, e, emquanto el
las não forem estipuladas por uma Convenção particular, os 
direi_!:os de porto sobre 'os navios mercantes serão. percebi
dos em um e outro Paiz no pé da mais exacta reciproci
dade. 

3.0 Os Consules e Vice-Consules gosarão provisoria e 
reciprocamente em Portugal e em França dos privilegios, 
prerogativas e jurisdicção que lhes eram concedidos até. ao 
1.0 de Janeiro de 1792, e os subditos respectivos ,residen
tes em Portugal e em França gosarão; quanto a suas pes-

Governadores do Reino, por Decreto de 16 de Setembro de 1815. 
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les avantages et exemptions sur le pied de la plus parfaite 
réciprocité, à l' ex:ception des Factoreries ou Corporations 
de négociants, aucune nation étrangêre ne pouvant désor-
mais en avoir en Portugal. , 

Ces trois Articles, ainsi convenus et •agrés par ,-Votre 
Altesse, serviront à régler provisoirement les rapports entre 
les deux Nations et leurs Gouvernements respeetifs, si Vo
tre Altesse daigne les reconnaitre d'urie maniêre explicite 
par une No te officielle: l' échange de cette déclarátion con
tre celle de Votre Altesse suffisant pour qu' elles soient pro
visoirement obligatoires d'une part et d'autre . 

. Je prie Votre Altesse d'agréer les assurances de ma·tres
\}.aute considéFation. 

Paris, le 22.Juillet 1814. 

A Son Altesse Monsieur le Prince de .Bénévent. 

, ·Comte de Palmella. 

lVote du P1'ince de Bénévent au Comte de Pal!mella, 
en date du :29 .Juillet 1814. 

Le soussigné Ministre et Seorétaire d'État au Départe-: 
ment des Affaires Étrangêres a mis sous les yeux du Ro_~ 
la.Note que Son Excellence Mr. le Comte de Palmella lm 
a fait l'honrieur de lui écrire le 22 de ce mois pour pr~po
ser; ·rélativement au commerce réciproque des 'deux Nations 
et aux prérogatives de leurs Agents diplomatiques ~t com
merciaux, en attendant la conclusion d'un Traité qm statue 
définitivement sur ces ohjets, l'adoption provisoire des rê- . 
gles suiv.antes: 

1° Les deux Souverains. accorderont, chacun dans ses 
États, aux Ambassadeurs et Agents diplomatiques de l'au-
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soas, de todas as vantagens e isenções no pé da mais per
feita reciprocidade, á excepção das Feitorias ou Corporações 
de negociantes, não podendo nação alguma' estrangeira tê-
las d' ora em diante em Portugal. ' 

Estes tres Artigos, assim concordados e aceitos por Vossa 
Alteza, servirão a regular provisoriamente as relações eutre 
as duas Nações e seus respectivos Governos, se Vossa Al
teza se digna de os reconhecer de um modo ex:plicito por 
uma No ta official: bastando a troca d' esta declaração pela 
de Vossa Alteza para que ellas s~jam provisoriamente obri
gatorias de parte a parte. 

Rogo a Vossa Alteza de aceitar as seguranças de minha 
mais alta consideração. . 

París, 22 de Julho de 1814. 

A Sua Altezá o-Senhor Príncipe de Benevenlo. 

Conde de Palmella. 

Nota do Principe de Benevento ao Conde de Palrnella., 
datada de 29 de .Julho de 1814. 

O abaixo assignado Ministro e Secretario d'Estado na 
.Repartição dos Negocios Estrangeiros submetteu a El-Rei 
a Nota que Sua Excellencia o Sr. Conde de Palmellà lhe fez 
a honra de lbe escrever em 22 4' este mez, para propor, re
lativamente ao commercio reciproco das duas Naçõe~ e ás 
prerogativas de seus Agentes diplomalicos e commerciaes, 
aguardando a conclusão de um Tra:tado que determine de
finitivamente aquelles objectos, a adopção provisional das re
gras seguintes: 

1.0 Os dois Soberanos concederão, cada um nos seus 
Estados, aos Embaixadores e Agentes diplomaticos do Otl-

YoL. IV. 33 
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tre, qui y seront accrédités, les mêmes franchises et exenr.~ 
ptions de droits sur le pied de la plus parfaite réciprocitê_; 

2° Eu conséquence des lieus d'amitié qui unissent -Jes 
deux Natious, les relatious de commerce sont r:établies sur 
le pied de la plus parfaite réciprocité. En attendant que les 
conditious particulieres eu seront réglées par une Conven~ 
tion, les droits de port sur les bâtiments marchands seront 
perçus dans I' un et l autTe Pays sur le pied de la plus pai'" 
f ai te réciprocité; 

· 3° Les Co'nsuls et Vice-C:onsuls de · chacun des deux: 
Souverains jouiront, dans les États de l'autre, de tO)lS les. 
priviléges, prérogatives et juDidiction dont ils étaient en pos
s.ession au 1 cr Janvier 1792. Les sujets de chacun des deux 
Etats domiciliés dans 1' autre jouiront, quant à leurs person
nes, des mêmes avantages et exemptions sur le pied de la 
plus parfai te réciprocité. Les Factoreries étrangeres et Cor
porations de négociants étrangers étant abolies pour toutes 
les nations en Portugal, les Français ne pourront plus y en 
avoir comme ils en avaient pour le passé. 

Le Roi a. donné au soussigné l'ordre de déclarer à Mr. 
le Comte de Palmella qu'il adopte v?lontiers ces rêgles, et 
s' engage à les faire suivre dans ses Etats à I' égard des su
jets Portugais, moyennaut qu' elles seront suivies en Portu
gal à l' égard des sujets Français. l\'Iais Sa Majesté !ui a en 
même temps enjoint d'ajouter à cette déclaratiou, que par 
là elle u'enteud aucunement renoucer, pour les négociauts 
Français, à la faculté qu'ils avaient toujours eue avant la 
guerre, et qu' ont encore àujourd'hui les négociants de plu
sieurs nations, d'avoir en Portugal des Juges Conse~vateurs. 

En faisant à Mr. le Comte de Palniella cette déclaration, 
)e soussigné a l'honneur de lui renouveler l'assurance d-e-sa 
haute considération. 

Paris, le 29 Juillet 1814. 

Le Prinoe. de Bénévent. 
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tro, que ali forem acreditados, as mesmas franquias e isen
ções de direitos sobre o pé da mais perfeita reciprocidade. 

2. o Em consequencia dos vinculas de amisade que unem 
as duas Nações, as relações de commercio são restabeleci-

. das sobre o pé dà mais perfeita reciprocidade. Emquanto, 
por uma Convenção, não forem reguladas as condições par
ticulares, os direitos de porto sobre os navios mercantes se
rão percebidos em um e outro Pniz no pé da mais perfeita 
reciprocidade. 

3.0 Os Consules e Vice-Consules de cada um dos dois 
Soberanos gosarão, nos Estados do outro, de todos os pri
vilegias,' prerogativas e jurisdicção, de que estavam na posse 
em o 1. o de Janeiro de 1792. Os sub ditos de cada um dos 
dois.Estados, domiciliados no outro, gosarão, quanto a suas 
pessoas, das mesmas vantagens e isenções sobre o pé da 
mais perfeita reciprocidade. Achando-se abolidas para todas 
as nações, em Portugal, as Feitorias estrangeiras e Corpo
rações de negociantes estrangeiros, não poderão os France
zes tê-las mais, como as tinham anteriormente. 

El-Rei deu ao abaixo assignado ordem para declarar ao 
Sr. Conde de Palmella que adapta de boa vontade aquellas 
regras, e se obriga a manda-las segui!' nos seus Estados a 
respeito dos subditos Portuguezes, comtanto que ellas sejam 
seguidas em Portugal a respeito dos subditos Francezes. Po
rém Sua Magestade ordenou-lhe ao mesmo tempo de juntar 
a esta declaração, que com isto Ella não entende. de maneira 
alguma renunciar, para os negociantes Francezes, á facul
dade que tinham sempre tido antes da guerra, e que ainda 
hoje têem os negociantes de varias nações, de ter em Por
tugal Juizes Conservadores. 

Fazendo ao Sr. Conde de Palmella esta declaração, o 
abaixo assignado tem a honra de lhe renovar a segurança 
da sua alta consideração. 

Paris, 29 de Julho de 1814. 

O Príncipe de Benevento. 
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Not:J du Conlte de Palmella au Prince de Bénévent, 
en date du 4er AmU 181 i. · 

Monseigneur:-J'ni reçuln contre-dédnration que Vo
tre Altesse m'a fait l'honneur de me diriger en date du 29 
Juillet eq réponse à ma lettre officielle du 22 du même mois, 
et je m'empresserai de transmettre à Son {\ltesse Royale le 
Prince Régent de Portugal, ninsi qu'·aux Gouverneurs du 
RoJaume, 1e c0ntenu de cette No te, qui doit régler provi
soirement.les rappórts diplomatiques et commerciaux entre 
les deux Etats. 

Quant à la déclaratio~ que Vot!·e Altesse m' a fai t au 
· nom du Roi, que Sa l\'lajesté n' entencl aucU?te?nent renonce1· 
pour les négociants Fmnçais à la fawlté qtl ils avaient tou
,jottrs eue avant la guerre, et qu' ont encare aujo·urd'hui les 
négociants. da p·h~sieurs nations, d' avoir cn Portugal des 
Juges Conservateurs, je dois observer à Votre Altesse que 
tous les Traités précédents apnt été annullés par le der
nier Traité de Paix·, la concession d'un te! privilége ne peut 
être que l' o]Jjet d' une nouvelle Convenlion, pour laq·uelle il 
me faudrait l'autorisation spéciale de Son Altesse Royale. 
En attendant les regles contennes dans les cleux Notes·sus
mentionnées parnissent devoir suffire pour rétablir et acti
ver·Ies· relntions entre les den::x. Pays. 

Permettez-moi, lVIonseigneur, de renouveler à Votre Al
tesse Jes nssurances de ma hante eonsidératión. 

Paris, I e 1 or Aout 18 u .. 

A Son· Altesse l)'lonsicur lc Prince de Bénévent. 

Comte de Palmella. 
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Nota do Conde de Palmella ao Príncipe de Benevento, 
datada do '/. 0 de Agosto ele 1814. 

Senhor: - Recebi a contra-declaração que Vossa Alteza 
me fez a honra de me dirigir em data de 29 de Julho, em 
resposta á minha carta official de 22 do mesmo mez, e me 
apressarei a lrausrnittir a Sua Alteza Real o Príncipe Re• 
gente de Portugal, bem como aos Governadores do Reino, 
o conteúdo d'nquella Nota que deve regular provisoriamente 
as relações diplomaticas e corhmerciaes entre os dois Estados. 

I 

Quanto á cleclaração que Vossa AI tez a me fez e,m nome 
d•El-Rei, de que Sua Magestade não entende de maneira al
gttma renun.cia1· para os negociantes Francezes á faculdade 
que tinham sempre ticlo antes da guerra, e que têem ainda 
hofe os negociantes de vm·ias nações, de ter em Portugal 
Juizes Conservadores, devo observar a Vossa Alteza que, ha-:
vendo todos os precedentes Tratados sido annullados pelo ul
timo Tratado de Paz, a concessão de um tal privilegio póde 
sómente ser objecto de uma nova Convenção, para a qual 
necessitaria da auctorisação especial de Sua Alteza Real. No 
entretanto as regras contidas nas duas Notas acima mencio
nadas parece deverem ser sufficientes para restabelecer e 
activar as relações entre os dois Paizes. 

Petmittí-me, Senhor, de renovar a Vossa Alteza as se
guranças da minha alta consideração. 

París, 1.0 de Agosto de 1814. 

A Sua Alteza o Senhor Principe de BeneYento. 

Conde de Palmella. 

1811 
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TRATADO DE ALLlAl\"ÇA ENTRE DOM CARLOS IV REI DE HES

PANHA E A REPUJ.lLlCA. FRANCEZA, PAUA A .INVASÃO DE 

PORTUG,U, CO~I O FDl DE OlJRlGAR ESTE REINO A SEPA

RA:R- SE DA INGLATERIL\, ASSIGNADO EU MADRID A '29 DE 

JANEIRO DE 1001. 

(SEGUI'DO O TEXTO IJADO POR D. ALEJA!iDflO DEL CANTILLO, NA SU.~ COLLEC~:Í.O 
JJE TRATADOS m; I'AZ E DE COMMERCIO. ) 

Desde que felizment; conclui a guerra contra· a França 
têem sido repetidas e efficazes as minhas diligencias para 
procurar uma paz honrosa á Rainha Fidelíssima, conside
rando que o estado de seus domínios poderia necessitar de 
uma tranquilla administração; não fui menos solicito para 
com El-Rei de Inglater a, considerando que as causas que 
motivaram as hostilidades contra a França já não existiam, 
e que provadas as forças de umas e outras potenc.ias exce
diam os clamnos . cont;:a no.ssos vassallos alc_m do que per
mittia no meu entender a rasilo e virtude christil; porém, 

.· não contente a Inglaterra com recusar os meus offerecimen
tos, sei que se occupam e se occupa de apresentar idéas de 
augmento a Portugal, obrigando-o a negar-se ao '_fratado 
que teve de concluir com a França no anno de 1797. Desde 
então variei de systema, e quiz persuadir com a lisonja e a 
ameaça, mas não logrei tampouco o fim proposto; e a In
glaterra então, e Portugal agora, têem causado enormes 
damnos aos meus vassallos, interceptando o seu commercio 
e fazendo uso das presas para o soccorro e auxilio da In
glaterra, que contra os .meus domínios dirige as suas forças. 
Em tal estado considero que . a tolerancia da minha parte 
seria um mal para os meus vassallos, e decido-me a tomar 
o unico partido que resta para satisfação do meu decoro e 

· segurança de meus povos. A guerra é o termo das duvi'dàs, 
. e quero experimentar este partido se a Rainha Fidelíssima 
não se persuade da minha ·ultima prova de sinceridade e 
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amisade. Não é o meu animo de engrandecer-me, bem que, -
uma vez rota a paz, serei constante até destruir a causa de 
estrepitosas contendas que os meus predecessores têem tido 
necessidade de soffrer, e não me retirarei do combate sem 
que esta província volte á -posse do throno que occupo. Po
.rém :como -por uma par.te as minhas fôrças serão insufficien
tes boje em dia para abreviar a empTeza, e por outra a mi
nha álliança com a França ·me dá facilidades para a verifi
car, tenho determinado pôr-me antes de tudo de accordo 
com o Primeiro Consul, para que por si e em nome da França 
me ajude, postoque o resultado cl' esta guerra será em be
neficio da humanidade e utilidade da causa commum, e para 
este fim lhe communiquei os Artigos seguintes, que, assi
gnados pelos nossos Plenipotenciarios respectivos; a saber: 
por minha pade, D. Pedro Cevallos Guerra, meu Primeiro 
.Secretario d',Estado, e -pela do Governo Francez, o Cidadão 
Luciano Bonaparte, Embaixador da 1Republica junto á mi
nht:t ,pessoa, depois de trocados seus respectivos plenos -po
deres e por nós ratificados, estreitarão se é possível os [ra
iados gue ao presente nos unem. 

All'l'. 1. 

Sua Magestade Catbolica fará as suas eHlicações á Rainha 
iFidelissima por ~~ltimatum das suas pacificas idéas, e não 
convindo em fazer a paz com a França, se dará por decla
rada a guerra com Sua Magestade, fixando-se o teFmO de 
·quinze dias para tal resolução. 

· ·,ul.T. u . 
$e Sua •Magestade Fidelíssima quer fazer a paz com a 

,França, ficará obrigada: t. o, <l aba-q.donar inteiramente a al
Jiança da Inglaterra; 2. o, a abrir -por' conseguinte todos os 
seus -portos aos navios da Hespanha e da França, e a fecha
los aos de InglateFra; 3.0

, a entregar a Sua Magestade Ca
.tholica uma ou varias das suas províncias que prefaçam a 
'quarta parte da povoação de seus Estados da Europa, para 
que sirvam de garantia á restituição da Trindade, de Mahon 
e de Malta; 4. o, a indemnisaT alem d' isso os subditos de Sua 
Magestade Catholica dos damnos por elles soffridos, e a fi

·xar definitivamente os seus limites com a Hespanba; 5. o, 
I 
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emfim, a indemnisar a França conforme aos pedidos que se 
i~dicarem pelo seu P,le~ipotenciario ao temp.o das nego:
Ciações. 

ART. UI. 

Porém no caso •'de não se fazer a paz, o Primeiro Con
sul dará a Sua Magestade Catholica quinze mil homens de 
infanteria com seus trens de campanha e corpo facultativo 
bem armados, equipados · e mantidos de tudo pela França, 
que reporá as faltas d' elles o mais prompto possível, segundo 
forem occorrendo as necessidades. 

ART. IV. 

E como este numero de tropas não é o que correspxm
deria, tendo-se de ]e,•ar a effeito o Tratado de alliança, o 
Primeiro Consul o augmentará para cumpri-lo sempre que a 
necessidade o exija; pois que não o julgando preciso agoFa, 
e Sua Magestade Catnolica considerando a difficuldade que 
a guerra contra o Imperador apresenta á Repuh-lica; con
vem-se, sem alterar os Tratados, em tomar este au~ilio da 
·sua alliada. 

ART. V, 

No caso em que se verifique a conquista de Portugal, 
correrá por conta de Sua Magestade Catholica o cumpri
mento do Tratado que agora é proposto pela Flrança á Rainha 

_ Fidelíssima, e para a sua execução em todas as suas partes 
concordará o Primeiro Consul em esperar dois annos, cujo 
praso não será ainda sufficie,nte para que Sua Magestade 
Catholica possa levantar n'aquelle Reino, que como provín
cia .se une ás dos seus domínios, estas sommas, e terá talvez 
de as supprir augmentando os procluctos da dita 'Província 
-com os que agora percebe dos seus Reinos, ou aliás em q.ue 
se trate amigavelmente dos meios de cumprir estas condi
ções. 

ART. VI. 

E se a conquista não ti"lier effeito na sua totalidade, e 
só se fizesse a de um territorio, como conv.iria para satis
:fação dos aggravos recebidos, então Sua Magestade 1Catho
.lica não pagará ·nada á França, nem esta reclamará gastos 
·,de campanha, postoque como auxiliar e alliada deve a Re
publica m<uiter as suas tropas. 
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ART. VII. 

Pelo mesmo modo será considerado o auxilio, se, ha
vendo-se roto as hostilidades, viesse Sua Magestade Fide
líssima a fazer a paz; e então o Primeiro Consul procurará 
por outro meio ou em outros paizes de reintegrar a Sua 
l\'Iagestade Catholica dos gastos causados, postoque uma tal 
em preza rellecte sobre as negociações geraes, e por este meio 
se augmenta a força da França. 

ART. VIII. 

Logo que as tropas l"rancezas entrem em Hespanha 
obrarão segundo os planos que o General Hespanhol, Coro
mandante de todo o exercito, haja formado; e os Generaes 
Francezes não ·alterarão as suas idéas, suppondo. que a pru
dencia, talento e conhecimento do Primeiro Consul não no
meará senão pessoas que, seguindo os costumes dos povos 
por onde transitem, se façam amar, conservando assim a 
paz; porém se por algum incidente (que Deus não permitta) 
viesse a succeder algum desgosto com um ou mais indiví
duos das columnas Francezas, o Com mandante ,d' ellas o 
mandará retirar para França apenas o General Hespanhol 
lhe diga que assim convem, sem necessidade de discussões 
e allegações por escripto, porquanto a boa harmonia fórma 
a base da felicidade a que reciprocamente aspiràmos. 

ART. IX. 

E se Sua Magestade Catholica considerasse não ser ne
cessario o auxilio das tropas Francez~s, quer seja que este
jam principiadas as hostilidades, ou que se dê fim a ellas, 
já pela conquista feita, já pela paz ajustada, convem o Pri
meiro Consul em que, sem esperar~m as suas ordens, vol
tem á França immediatamente que Sua Magestade Catho
lica o disponha e se avise os Generaes. 

,\.RT. X. 

Como a guerra de que se trata é de tanto ou mais in
teresse para a França do que para a Hespaoha, pois n'ella 
se ha de ajustar a paz da primeira, e por ella se alterará a 
balança política consideravelmente a favor da França, não 
se esperará pelo tempo ajustado no Tratado de alliança para 
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se apromptarem as tropas, antes se porão logo em marcha, 
visto que o termo que se ba de dar a Portugal será só de 
qui·nz.e dias. 

ART. XL . 

A troca .das ratificações do presente Tratado se fr.rá no 
termo de um mez, contado do dia em que se assigne. 

Feito em Madrid, a 29 de Janeiro de 1801. 

Ped~o Ce,allos. Luciano Bonaparte. 

O Primeiro Consul da Repuhlica Franceza tem reco
nhecido nas disposições de Sua l\lagestade Catholica, expres
sadas no preambulo dos preliminares acima ajustados entre 
os Minist~·os das duas Potencias, o desejo de chegar prom
ptamente a uma pnz geral, fazendo com que a Inglaterra 
tlerca o ultimo alliado que lhe resta no continente. 

O ohjecto ele ambas as Potencias será o de procurar-se 
o equivalente das acquisições que na presente guerra :tem 
feito a marinha Ingleza. Em co nsequencia o Primeiro Con
sul crê que as forças combinadas de Hespan ba e França de-

~ Yem empregar-se em obrigar a Portugal a que entregue na,· 
mãos de El-Rei de Hespanha até ú epocha da paz com In
glaterra uma parte dp Reino de Portugal, como garantia da 
restituicão ú Hespanba de Mahon e da Trindade, e da Ilha 
de Malta, para d' e !la dispor na paz geral conform e aos aju~-
tes já feitos sobre este ponto. , 

O Primeiro Consul deseja que, no Trntado que dera 
eoncl uir-se, com Porlugal, 11üo se omitiam os interesses de 
Hespa'oha. Este motivo de nuo aciJ1erir já ás estipulações do 
Tratado concluído e não ratificado entre Portugal e a Jle
publica no anno Y, se fortifi ca mais pela conducta da Côrte 
de Portugal cl' esde aquella epocha, pelo concurso constante 
da sua marinha com a marinha Ingleza nos cruzeiros e ex
pedições da Inglaterra nas costas de Hespanha, e emfim 
pela injuria que se tem obstinado em fazer das offertas da 
França e da mediação de El-Rei de Hespanha. 
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Em virtude de toda•s estas considerações, acced·endo o 
Primeiro Consul ao pedido feito por Sua 1\'Iagesfude Catlio
lica, approva as disposições contidas nos Artigos atraz in
sertos, e manda marchar já vinte mil ·homens para Bayona 
e Bordéus á disposição de Sua Magestade Catholica. 

E se antes de terem os exercitos combinados penet!'ado 
em Portugal, Sua Magestade Fidelíssima abandqna, a exem
plo do Imperador e demais Potencias continentaes, a a'lli
ança de Inglaterra, o Primeiro Consul pedirá se lhe impo
nha como condição da sua paz com as duas Potencias que 
entregue a Sua Magestade Calholica uma ou mais provín
cias que formem a quarta parte da povoação de seus Esta
dos, para que sirva de garantia á restituição da Trindade, 
l\fahon e Malta . · 

Tambem se exigirá de Portugal que abra os seus por
tos aos naYios Hespanhoes e Francezes, e os feche aos de 
Inglaterra. 

Emfim, julgou· o Primeiro Consul que Sua Magestaqe 
(l:atbolica tem o direito de aproveitar-se das circumstancias 
para terminar, a exemplo de todos os grandes Estados da 
Europa, as djscussões de limites com Portugal de um modo 
favoravel ao seu engrandecimento. 

Bonaparte. 



UKASE DE ALEXANDRE I, IMPERADOR DA. RUSSIA, AO SENADO 

DE S. PETERSBURGO, DECLARANDO ILLIM.ITADA A IMPOR

TAÇÃO DO SAL DE PORTUGAl" N'AQUELI.E IMPERIO. 

(DE U:\1 :I!Ai'iUSCRIPTO.) 

Ürdenâmos que a importação do sal de Portugal, que 
pelo Tratado de commercio concluído entre a dita ~otencia 
e a Russia (1) se restringia a 6:000 lastes, seja pará o fu
turo i Ilimitada, pagando . só meios direitos, e isto a benefi
cio dos vassallos das duas Nações nos portos d' este lrnpe
rio, onde é licita a entrada d'aquelle genero. 

6 
S. Petersburgo, em 

18 
de Julho de 1806 . 

• 

Alexandre. 

. 16 
(1) E o de 

27 
de Dezembro de 1798. 



TllATADO El'iTUE DOM CARLOS IV REI DE HESPAl'iHA E NAPO

l~EÃO I HIPERADOH DOS FUAl'iCEZES, PARA A DESMElUDRA

ÇÃO E ADJUDICAÇÃO DOS ESTADOS PORTUGUEZES, ASSI

GNADO EM FONTAINEDLEAU, A 27 DE OUTUDRO DE 1807. 

(5EGU~D O O TEXTO DADO POn D. ,\I.EJA ~DnO DEl. CA:'iTILLO, lU SUA COLLECf. :\0 
DE TRATAilOS llE PA Z E. DE CO ~f!IEfi G IO.) • 

Sua Magestade o Imperador dos Fraucezes, Rei de !ta
lia e Protector da Confederação do Rheno, e Sua Magestade 
Catholica El-Rei d'e Hespanha, querendo regular de com
mum accordo os interesses de ambbs os .Estados, e deter
minar a sorte fu~ura de Portug~l de um modo conciliatorio 
para os dois Pp.izes, nomearam para Seus Plenipobenciarios, 
a saber: Sua Magestade o Imperador dos l~rancezes, Rei de 
ltalia e Protector da Confederação do Rheno, ao General de 
divisão Miguel Duroc, Gram-Marechal do seu palacio, Gram
Aguia da Legião de Honra: e Sua Magestade Catholica El
Rei de Hespanha, a D. Eugenio Izquierdo de Rivera y Le
zama, Conselheiro honorario d'Estado e Guerra; os quaes, 
depois de haverem trocado os seus phm~s poderes, concorda
ram no seguinte: 

AHT. I. 

A Província de Entre Douro c 1\'I inho com a Cidade do 
Porto será dada em plena propriedade e soberania a Sua 
Magestade El-Rei de Etruria com o titulo de Rei da Lttsi
tania Septentt·ional. 

I 
ART. li . 

A Província do Al~mtejo e o Reino dos AJgarves serão 
dados em toda propriedade e soberania ao Príncipe da.Paz, 
para que os disfructe com o titulo de Príncipe dos Algarves. 

ART. lli. 

As Províncias da Beira, de Traz-os-Montes e Extrema
dura Portugueza ficarão em deposito até á paz geral para 
dispor d' ellas segundo as circumstancias, e conforme ao que 
se convenha entre as duas Altas Partes Contratantes. 
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ARI. IV . 

O Rei no da Lusitania Septentrional será possuído pelos 
-descendentes de Sua l\Iagestade El-Rei de Etruria heredi
tariamente, e seguindo as leis de successão Yigentes na fa
~il ia reinante de Sua l\'Tagestade El-J!ei de Hespanha. 

ART. Y. 

O Principado dos Alganes será possuído pelos descen
·dentes do Príncipe da Paz hereditariamente, seguindo as 
leis de successão que estão em uso na família reinante de 
Sua Magestnde El-Rei de Hespanha. 

AltT. VI. 

Á fal1a de descendentes ou her,deiros legitimo~ de El
Rei da Lusitania Septentrional ou do Príncipe dos Algar
ves, Sua l\iagesiade El-Rei ·de Hespanha dará o dito Paiz 
por investidura, sem que jamais pQ?Sam ser reunidos em 
uma mesma pessoa ou á Corôa de Hespanha. 

ART. VII . 

O Reino da Lusitania Septentrional e o Principado dos 
Algarves reconhecerão como Prdtector a Sua Magestade Ca
tholica El-Rei de Hespanha, e em nenhum caso os Sobera
nos d' estes Paizes poderão fazer paz ou guerra sem a sua 

-intervenção. · 
ART'. VIII. 

No caso de que as Províncias da Beira, Traz-Qs-Montes 
e a Extremadura Portugueza que ficarão em sequestro, fos
sem devolvidas na paz geral á Casa de Bragança em troca 
de Gibraltar, da Trindade e outras Colonias que os Inglezes 
têem conquistado á Hespanha e a seus alliados, o novo So
berano d' estas Províncias terá em relação a Sua Magestade 
Catholica EI-Rei de Hespanba 'as mesmas obrigações que 
El-Rei da Lusitania Septentrional e o Príncipe dos Algar
v?s, possuindo-as com iguaes condições. 

ART. IX. 

Sua Magestade El-Rei de Etruria cede em plena pro
priedade e soberania o Reino de Etruria a Sua Mágestade 
o Imperador dos Francezes, Rei de Italia. 

TO!r. n·. 
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ART. X. 

Logo que se verifique a occupação definitiva das Pro
víncias de Portugal, os differentes Príncipes que as possuam 
nomearão de accordo commissarios que fixem os limites na
turaes d'ellas. ' 

ART. XI. 

Sua Magestade o Imperador dos Francezes, Rei de Ita
lia, garante a Sua Magestade Catholica El-Rei de Hespanha 
a possessão de seus Estados no continente rla Europa, si
tuados ao sul dos Pyrenéus. 

ART, Xll. 

Sua Magestade o Imperador dos Francezes, Rei de Ita
lia, obriga-se a reconhecer e a fazer reconhecer a Sua Ma-

, gestade Catholica El-Rei de Hespanba como Imperador das 
duas Americas, quando tudo esteja preparado para que Sua 
1\'Iagestade possa tomar este titulo, o que poderá ser na paz 
geral, ou o mais tardar dentro de tres annos. 

ART. Xlll. 

As duas Altas Potencias Contratantes se entenderão para 
fazer uma divisão igual das Ilhas, Colonias e outras pro
priedades de Portugal. 

ART. XiV. 

O presente convenio permanecerá secreto; será ratifi
cado e as ratificações trocadas em Madrid vinte dias depois 
d' esta data, ou. antes se se podér. ' 

Feito em Fontainehleau, a 27 de Outubro de 1807. 

Duroc. E. Izquierdo. 



C()NVENÇÃO PARTICULAR ENTRE DOiU CARWS IV REI DE HES

PANHA E NAPOLEÃO I IMPERADOR DOS FRANCEZES PARA A 

OCCUPAÇÃO DE PORTUGAl. , ASSIGNADA EiU FONTAINEBLEAU 

A !27 DE OUTUBRO DE 1807 . 

{SEG U~DO O TEXTO DA DO POR D • .UEJAl'iDRO DEL GANTILLO, NA SllA COLLF.Gr.ÃO 
DE TRATADO> DE PAZ E DE GO~I !IIBRGIO .) • 

Sua Magestade o Imperador dos Francezes, Rei de !ta
lia e Protector da Confederação do Rheno, e Sua Magestade 
Catholica El-Rei de Hespanha, querendo regular o relativo 
á occupação de Portugal segundo se estipulou pelo Tratado 
de hoje, nomearam para seus Plenipotenciarios; a saber : 
Sua Magestade o Imperador dos Francezes, Rei de Italia e 
Protector da Confederação do Rheno, ao General de divisão 
Miguel Duroc, Gram-Marechal do seu palacjo, Gram-Aguia 
da Legião de Honra: e Sua l\iagestade Catholica El-Rei de 
Hespanba, a D. Eugenio Izquierdo de Rivera y Lezama, Con
selheiro honorario de Estado e Guerra; os quaes, depois de 
haverem trocado os seus plenos poderes, convieram no se
guinte: 

ART. I. 

Um corpo de tropas imperiaes Francezas de 25:000 ho
mens de infanteria e de 3:000 homens de cavallaria en
trará em Hespanba e marchará em direitura a Lisboa. A 
este se reunirá um corpo de 8:000 homens de infanteria e 
de 3:000 de cavallaria de tropas Hespanholas com 30 pe
ças de artilheria. 

ART. II. 

Durante o mesmo tempo uma divisão de tropas Hespa
nholas composta de 10:000 homens tomará posse da Pro
víncia de Entre Douro e Minho e da Cidade do Porto; e 
outra divisão composta de 6:000 homens, tamhem de tro
pas Hespanholas, se apossará da Provinc.ia do Alemtejo e 
do Reino dos Algarves. 
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ART. lU. 

As tropas Francezas serão sustentadas e mantidas por 
Hespanha e seus soldos pagos pela França durante o seu 
transito por Hespanha. 

ART. IY. 

Desde o momento em que o exercito combinado entre 
em Portugal, as Províncias da Beira, de Traz-os l\iontes e 
a Extremadura Portt1guezn, que devem ficar em sequestro, 
serão administradas e governadas pelo General comman
dente do exercito Francez, ficando para a França as con
tribuições que n'ellas se imponham. 

As Provincias que hão de formar o Reino da Lusitania 
.Septent1·ional e o P1·incipado dos Alga1·ves serão adminis
tradas e governadas pelos Generaes que commandarem as 
divisões H espanholas que as occupem; e a Hespanha per
·ceherá as contribuições que ali se imponham. 

ART. V. 

O corpo de entra'da irá ás ordens do General que com
mande as tropas Francezas, ao qual se submetterão as tro
pas Hespanholas que se lhes unam. Nilo obstante, se El
Rei de Hespanha ou o Príncipe da Paz determinassem jun
tar-se ao dito corpo, o General e as tropas Francezas se po
rão ás súas ordens. 

AllT. VI. 

Um novo corpo de 4.0:000 homens de tropas Francezas 
se reunirá na explanada de Bayona em 20 de Nôvembro 
proximo, para estar prompto a entrar em Hespanha com 
destino a Portugal, no caso em que os Inglezes enviassem 
reforços e ameaçassem ataca-lo; este novo corpo não entrará 
comtudo em Hespanba, áté que as duas Altas Potencías 
Contratantes se tef\ham posto de accordo sobre este parti
cular. 
_ .:.~ ART. VII .. 

~;.;;A presente Convenção será ratificada e as· ratificações 
trocadas ao mesmo tempo que as do Tratado d' este dia. 

Feita em Fontainehleau, a 27 de Outubro de 1807. 

Duro c. E. Izquierdo. 



CONVENÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE AR.!\US ENTRE OS EXERCITOS . 

INGLEZ E FRI\NCEZ EU PORTUGAL, ASSIGNADA E~U CINTRA 
AOS 22 J1E AG-OSTO DE 1808 . 

(PllEITAS - DlBLIOTEECA DISTORICA, l'OLITICA E DIPLOl!ATICA DA i'i.<rio PORT IJGUEZA. 
TO l!O 1, PAG. lSS.) 

Suspensão de armas concm·dacla entre o Cavalhei1'o Arthur 
Wellesley, Tenente General, Cavalleiro da Ordem .do Ba-· 
nho, de uma pm·te, e o Gene•ral de divisão Kellermann, 
Gmn-Official ela Legião de Honm, Commendador da 
0Tdern da Corôa de Fen·o, Gran-Oruz da Ordem do 
Leão de Baviera, da outra pa1·te, ambos munidos dos 
poderes dos Generaes respectivos dos exercitas Francez 
e Inglez . · 

No Quartel General Inglez, aos 22 de Agosto de 1808. 

ART. I. 

Haverá, da data <l 'este dia em diante, uma suspensão de 
armas entre os exercitos de Sua i\Iagestade Britannjca e de 
Sua l\i~gestade Imperial e Real Nap9leão I, para o fim de 
tratar de uma Convenção para a e''a.cuação de Portugal pelo 
exerci to Francez. 

ART. II. 

Os Generaes em Chefe dos dois e:xercitos, e o Sr. Com
mandante em Chefe da fro ta Britannica na barra do Tejo:o
ajustarão um dia para se reunir n'aquell() ponto da costa, 
que elles julgarem conveniente para tratar e concluir a dita 
Convenção. 

ART. lii. 

O Rio de Siranda formará a linha de demarcação esta
belecida entre os dois exerci tos; Torres V edras não será oc
cupada nem· por um nem por outro. 
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ART. IV. 

O Sr. General em Chefe do exercito Inglez se obrigará · 
a comprehender os exercitos Portuguezes n'esta suspensão 
de armas, e para elles a linha de demarcação será estabe
lecida de Leiria a Thomar. 

ART. V. 

Fica convencionado provisoriamente que o exercito Fran
cez em nenhum caso poderá ser considerado como prisio
neiro de guerra; que todos os indivíduos que o compõem 
serão transportados á França, com armas, bagagem e pro
priedade. particular, qualquer que seja, de que se lhe não 
poderá tirar nada. 

ART. VI. 
Nenhum partic.ular, seja Portuguez, seja de uma nação 

alliada da França, ou seja Francez, poderá ser inquirido pela 
sua conducta política; elle será protegido, as suas proprie
dades respeitadas, e terá a liberdade de se retirar de Por
tugal em um termo fixo, com o que lhe pertencer. 

ART. Vil. 

A neutralidade do porto de Lisboa será reconhecida para 
a frota Russa, isto é, que logo que o exercito ou a frota 
lngleza tomarem posse da cidade e do porto, a dita frota 
Russa não poderá ser inquietada durante a sua demora, nem 
impedida quando quizer saír, nem perseguida depois de ha
ver saído, senão depois da espera fixa · pelas leis marítimas. 

ART. VIU. 

Toda a artilheria de calibre Francez, bem aSsim como 
os cavallos da cavallaria serão transportados para a França. 

, 

ART. IX. 

Esta suspensão de armas não se poderá romper senão 
dando-se aviso quarenta e oito horas antes. 

Feita e concordada entre os Generaes acima designa
dos, no dia e anuo supra. 

Arthur W ellesley. 
Kellermann, Ge~eral de divisão. 
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Artigo addicional. 

As guarnições das praças occupadas pelo exercito Fran
ccz serão comprehendidas ·na presente Convenção, se não 
tiverem capitulado antes de 25 do corrente. 

Arthur W ellesley. 
Kellermann, General de divisão. 



CONVEl\ÇÀO DEFINITIVA ENTRE OS EXERCITOS IN'GLEZ E FRAN

CEZ PARA A EVACUAÇÃO DE PORTUGAL PELO EXERCITO 

FRANCEZ, ASSIGNADA EiU LISBOA AOS 30 DE AGOSTO DE 1808. 

{+'REITAS - DIDLIOTDEG.~ DISTOIIIGA, POL!TI G~ E DIPLO:Il.HIGA D.l. l'A~ÃO PORTUGUEZA, 
TO:Il. r, PAG. 190.) 

CONVENÇÃO DIYINITIVA PAFLl A EVACUAÇÃO DE PORTUGAL 

PELO EXERCITO Fll.\:'<CilZ. 

Üs Generaes Commanclantes em Chefe dos exercitos 
Britannico e Francez em Portugal, hayendo determinado
negociar e concluir um Trataclo para a evacuação de Por
tugal pelas tropas Francezas, sobre a base de um accordo
que se ajustou aos 22 do corrente, para uma suspensão de 
hostilidades, nomearam os Officiaes abaixo mencionados 
para negociar a mesma em seus nomes ; a saber: da parte 
do General em Chefe do exercito Britannico, o Tenente Co
ronel Murray, Quartel Mestre General ; e da parte do Ge
neral em Chefe do exercito Francez, :Monsieur Kellermann, 
General de divisão, a quem deram auctoridade para nego
ciar e concluir uma Convenção para este fim, sujeita ás 
suas re·spectivas ratificações, e á do Almirante Comman
dante da frota Britannica na entrada do Tejo. 

Estes clois Officiaes, havendo trocado os seus plenos po
deres, concordaram nos Artigos seguintes: 

ART . I. 

Todas as praças e fortes no Reino de Portugal, occu
pados pelas tropas Francezas, serão entregues ao exercito 
Britannico ·no estado em que se acham ao período da as
signatura da presente Convenção. 
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A.RT. n. 
As tropas Francezas evacuarão Portugal com suas armas 

e bagagem; não serão consideradas como prisioneiros de 
guerra; e chegando á França, terão a liberdade de servir . 

.. un:. nr. 
O Governo Ingl,ez ftllrnecerá os meios de transportar o 

exeroito Francez, que será desembarcado em qualquer dos 
portos de França entre Rochefort e Lorient, it~.elusivarnemte. 

' ART. IV. 

O exercito France.z levará comsigo toda a sua: artllhe
ria de calibre Francez, com os cavallos que lhe pertencem 
e carros, e munidos de sessenta cartuxos para cada peça~ 
Toda a outra arti1heria., armas e munição, bem como os ar
senaes navaes e militares, serão entregues á armada e exer
cito Britanuico no estado em que se possam achar ao pe
ríodo da ratificação d'esta Convenção. 

ART. V. 

O exercito Francez levará comsigo todos os seus abas
tecimentos e tudo o crue é comprehenclido debaixo do nome 
de propriedade do exercito, isto é, a caixa militar e car
ruagens addidas ao commissariato do campo e aos dos hos
pitaes do campo, on lhe será permittido dispor por sua canta 

-d' aquella parte da mesma, que o Commandante em Chefe 
julgar desnecessario embarcar. Igualmente todos os indivi
duos do exercito terão liberdade de dispor da sua proprie
dede parti~ular, ele qualquer descripção que seja, com plena 
segurança dos, compradores, para o futuro. 

ART. VI. 

A cavallaria embarcará os seus cavaUos; e o mesmo fa
rão os Generaes e os outros Officiaes de todas as classes. É 
comtudo plenamente entendido que os meios de transportar 
os cavallos, de que os Com mandantes Britannicos podem dis
por, são mu i limitados; alguns transportes mais se poderão 
procurar no porto de Lisboa; 'o numero· dé cavallos que se 
deve embarcar pelas tropas não excederá a seiscentos; e o 
numero embarcado pelo Estado l'vlaier não excederá duzen-
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tos. Em todo o caso dar-se-ha ao exerci to Francez toda a 
facilidade para dispor dos cavallos que lhe pertencem, e que 
se não podérem emba,rcar. 

ART. VII. 

Em ordem a facilitar o embarque, se fará este em tres 
. divisões, a ultima das quaes será principalmente composta 

das guarnições das praças, da cavallaria, artilheria, doentes 
e bastecimentos do exercito. A primeira divisão embarcará 
dentro em sete dias da data da ratificação, ou mais breve 
se for possível. 

ART. VIU. 

A guarnição de Elvas e seus fortes, de Peniche e Pal
mella, embarcará em Lisboa; a de Almeida no Porto, ou na 
barra mais proxima. Serão acolDpanhados na sua marcha 
por Commissarios Britannicos encarregados de providenciar 
a sua subsistencia e accommodação. 

ART. IX. 
Todos os doentes e feridos que se niio podérem embar

car com as tropas; ficam confiados ao exercito Britannico. 
Deve-se tomar cuidado d'elles, emquanto estiverem n'este 
paiz, á custa do Governo Britannico, debaixo da condição 
de ser a despeza paga pela França, quando se effeituar a 
evacuação total. O Governo Inglez providenciará a sua volta 
para a França, que terá lagar por destacamentos de 1 õO 
ou 200 homens por cada vez. Deixar-se-ba ficar um numero 
sufficiente de Officiaes Medicas Francezes para cuidar d' elles. 

ART. X . 

Logo que os ,·vasos empregados em levar o exercito para 
a França o tivere!ll desembarcado nos portos especificados, 
ou em algum outro da França, em que a necessidade das 
tempestades os tenha obrigado a entrar, se lhes dará toda 
a facilidade para voltarem a Inglaterra sem demora e segu
rança de não serem apresados até que cheguem a um porto 
amigo. 

ART. XI. 

O exercito Francez se concentrará em Lisboa e dentro 
da distancia de · duas leguas ·d' ella. O exercito Inglez se 
approximará á distancia de tres leguas da Capital, e se col-
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locará de maneira que fique uma legua entre os dois exer-
citas. 1 · 

ART. XII. 

Os fortes de S. Julião, Bugio e Cascaês serão occupa
dos pelas tropas Britannicas, á ratificação da Convenção; 
Lisboa e a sua Cidadella, juntamente com os fortes e bate
rias até ao Lazareto ou Trafaria, de urna parte, e o forte de 
S. José da outra, inclusivamente, serão entregues ao tempo 
do embarque da segunda divisão, assim como o será o porto 
e todos os vasos armados, de toda a descripção, com o seu 
apparelho, velame, sobrecellentes e munições. As fortale
zas d'Elvas, Almeida, Peniche e Palmella serão entregues 
logo ·que as tropas Britannicas chegarem lá para as occu
par. E n' este meio tempo o General em Chefe do exercito 
Britannico notificará a presente Convenção ás guarnições 
d' aquellas praças, assim como tambem ás tropas que estão 
diante d' ellas, para que não procedam em mais hostilidades. 

ART. XIII. 

Nomear-se-hão Commissarios de ambas as partes, para 
regular e accelerar a execução dos arranjamentos sobre que 
se tem concordado. 

ART. XIV. 

No caso de haver alguma duvida sobre a intelligen
-cia de algum artigo, será interpretado a favor do exercito 
Francez. 

ART. XV. 

Da data da ratificação da presente Convenção, todos os 
atrazados de contribuições, requisições ou pretenções quaes
quer do Governo Fr11ncez a respeito dos vassallos de Por
tugal ou outros quaesquer indivíduos, residentes n' este paiz, 
fundadas na occupação de Portugal pelas tropas FrfJ.ncezas, 
que no mez de Dezembro de. 1807 não estivessem pagas, se
rão cancelladas; e todos os' sequestras · de sua propriedade 
movei e immovel serão removidos e· se restituirá aos pro
prios donos 'a liberdade de dispor da mesma. 

ART. XVI. 

Todos os subditos da França ou de Potencia em ami
sade ou alliança com a França, domiciliados em Portugal, 
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Oli que se acham accidentalmente n'este paiz, serão prote-. 
gidos. A sua propriedade de toda a especie, movei ou im-. 
movei, será respeitada, e elles terão a liberdade ou de acom
panhar o exercito Francez ou de ficar em Por~ugal . Em 
qualquer d' estes casos a sua propriedade com a liherclacle, 
ele a reter ou dispôr d' ella, e passar o seu producto para 
a França ou ou.tro qualq·uer pa,iz onde queiram fixar a sua. 
residencia, ser-llies-ha coooe.dido para este fim o espaço de 
um anno. 

É plenamente entendido, q·ue os navios são exceptuados· 
d'este arranjamento ; sémente porém pelo que diz respeito 
a deixarem o porto, e que nenhuma das estipulações acima 
m.enoionadas sirv_a de pretexto a especulações mercantis. 

A.JlT. XVII. 

Nenhum natural de Portugal será obrigado a responder 
pela sua conducta pGlitica durante o periodo da occupaçã.o 
do paiz pelo exercito Francez; e todos aquelles que conti
mwram no exercício dos seus empregos ou têem aceitado 
situações, debaix.o do Governo Francez, são postos debaixo 
da protecçuo dos Commandantes Bri talll1icos; elles não so.f
frerão injuria nas suas pessoas ou propriedades, não havend.(}l 
ficado ú sua escolha o ser ou não obedientes ao Governo 
Francez : elles ficarão tambem em liberdatle de se aprovei
tar da esti pulação do Artigo x.vr. 

• 
ART. XVIIL 

As' tropas Hespanholas ele ti elas a bordo dos navios no . 
porto de Lisboa serão entregues ao Commandante em Chefe 
do exercito Britannico, que se obriga a obter dos Hespa
nhoes a restituição dos subditos Francezes, quer militares 
quer civis, que possam haver sido detidos em Hespanha sem 
ser tomados em batalha, ou em consequencia de operações 
militares, mas sim por occasião das occorrencias do dia 2 
de l\'Iaio passado e dos dias immediatamente seguintes. 

ART. XIX . 

Haverá immediatamente uma troca de prisioneiros de 
todas as classes, feitos em Portugal desde o princi pio das 
presentes hostilidades. 
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ART. XX. 

Dar-se-hão mutuamente refens da graduação deOfficiaes 
superiores ela parte do exercito e da armada Britannica, e 
da parte do exercito Francez, para a garantia reciproca da 
presente Convenção. O Official do exercito Britannico será 
entregue quando se preencher-em os artigos relativos ao 
exercito, e o Official da marinha quando se desembarcarem 
as tropas Francezas no seu paiz. O mesmG terá logar da parte 
do exen::ito Francez. 

ART. XXI. 

Será permittido ao General em Chefe do Exercito F:çan
cez mandar um Official á França com a noticia da presente 
Convenção. O .Almirante Britannico fornecerá um vaso para 
o levar a Bordéus ou Rochefort. 

ART. X"XU. 

O Alm!rante Britannico será requerido a accommodar 
Sua Excellencia o Commandaote em Chefe e os outros Offi
eiaes principaes do exercito Francez a bordo dos naYios de 
guerra. 

Dado e concluído em Lisboa, aos 30 dias de Agosto de 
f808. 

George l\'Iurray. 
Kellermanu. 

Nós, o Duque de Abrantes, General em Chefe do exer
cito Francez, temos ratificado e ratificámos a presente Con
venção definitiva em todos os seus artigos, para ser execu
tada segundo a sua fórma e teor. 

Qu9rtel General de Lisboa, aos 30 de Agosto de 1808. 

O Duque de Abraute . 

A1·tigos adclicionaes á Convenção ele 50 d'Agoslo de 4808. 

ART. I. I 

Os indivíduos em empregos ciYis elo exercito que foram 
prisioneiros ou pelas tropas Britannicas ou pelas Portugue-
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zas, em qualquer parte de Portugal que fosse, serão resti
tuídos como é costume sem troca. 

ART. JI. 

O exercito Francez subsistirá dos seus provimentos até 
o dia do seu embarque, e as guarnições até o dia da eva
cuação das fortalezas. · 

O resto dos provimentos será entregue na fórma usual 
ao Governo Britannico, que se encarrega da subsistencia dos 
homens e cavallos do exercito, desde os mencionados pe
ríodos até á sua chegada a França; debaixo da condição de 
serem reembolsados pelo Governo Francez, pelo excesso da 
despeza, cuja avaliação se ha de fazer por ambas as partes, 
alem do valor dos provimentos que se entregam ao exercito 
Britannico. 

Os mantimentos a bordo elos navios de guerra que estão 
em poder do exercito Francez serão tomados por conta do 
Governo Britannico, da mesma fórma que os provimentos 
das fortalezas. 

ART. lll . 
O General Commandante das tropas Britannicas tomará 

as medidas necessarias para restabelecer a livre circulacão 
dos meios de subsistencia entre o paiz e a Capital. 

Dado e concluído em Lisboa, aos 30 de Agosto de 1808. 

George Murray. 
Kellermann. 

Nós, o Duque de Abrantes, General em Chefe do exer
cito Francez, temos ratificado e ratificámos os Artigos addi
cionaes á Convenção junta, para serem executados na sua 
fórma e teor. 

O Duque de Abrantes. 



UKASE DE ALEXANDRE I E\IPERA.DOR DA. RUSSU., PROHIDINDO 

O CO~nfERCIO ENTRE PORTUGAL E A RUSSIA, DATADO 

DE S. PETERSBURGO, Ell 22 DE i\IAIO DE 1810. 

(SEGUNDO O TEXTO D.~DO POr. )IAnTENS liO SEU «RECUEIL DES TRAITÉS . ») 

Álexanâre I, pela Graça de Deus, Imperador e Auto
crata das Russias, etc. 

Havendo os acontecimentos políticos, que tiveram Jogar 
em Portúgal, interrompido o commercio de exportação com 
aquelle Paiz, ficaram comtudo abertos os portos do Brazil 
aos navios das Pot~ncias amigas. Em tal estado de causas, 
Havemos assentado em fazer as alterações seguintes no Tra
tado celebrado com aquella Potencia em 1798, sobre pro
posta do Cavalheiro d'Empire, e segundo o aviso do nosso 
Conselho d'Estado. 

ART. I. 

Ficam prohibidas, até nova ordem, toda a importação 
dos productos de Portugal na Russia, e toda a expedição de 
navios e mercadorias da Russia para Portugal. 

ART. li. 

Em consequencia d'esta prohibição, e até ulterior ex
plicação do dito Tratado de Commercio, haverá cessação de 
impostos sobre as mercadorias Portuguezas taes como o sal 
e azeites. 

ART. Ilf. 

Os vinhos da .Madeira e das Ilhas dos Açores, o anil e 
tabaco do Brazil, que chegarem directamente d'estes paizes, 
continuarão a gosar do direito de reducção nos impostos. 

ART. IV. 

Todos os assucares, cafés, cacau, pau de campeche, arroz 
e drogas, que chegarem directamente do Brazil e das suas 
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C?lonias em navios Russos e Portuguezes, por conta dos sub
dttos Russos e Portuguezes, e que forem munidos de certi
dões boas e validas, pagarão sómente metade do imposto. 

ART. V . 

No caso em que os productos Russos sejam expedidos 
para o Brazil e suas colonias, os priYilegios referidos nos 
Títulos vu e VIII do Tra1ado, e que tratam dos direitos de 
reducção para as mercadorias Russas, devem receber a sua 
execução. 

ART. YI. 

Em virtude das ordenações publicadas relativamente ao 
commercio com as Potencias amigas, os navios mercantes 
que chegarem dos portos Portuguezes não entrarão nos por
tos Russos senão depois que a Commissão estabelecida para 
examinar a neutralidade dos navios tenha tomado conheci
mento dos papeis, e cer~ificado que não ha connivencia al
guma com os Inglezes. A saída das, embarcações Portugue
zas carregadas de mercadorias Russas, os negociantes terão 
de se conformar com a ordenação de 13 de Maio de 1808, 
e darão uma minuta com juramento á alfandega, de que 
aquellas mercadorias são destinadas a potencias amigas e 
não a inimigas. 

ART. VII. 

Os Titulas IV e v d' esta ordenação, relativos á reducção 
nos impostos das mercadorias importadas e exportadas, fica
rão em vigor até 15 de Março de 1811 . 

S. Petersburgo, 22 de Maio de 1810. 
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