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ADVERTENCJA. 

O \ ' 
presente TomQ1 VI da nossa Collecção, que nos cabe 

a satisfação de offerecer já ao publico, abrange parte do 
anno de 1826 e d'abi até o de 1844 inclusive. Compre
hende pois o Reinado da Rainha a Senhora Dona Maria li 
desde a abdicação de Seu Augusto Pae o Senhor Dom 
Pedro IV, com a Regencia de Sua Alteza Real a Senhora 
Infanta Dona lzabel ·Maria, Regencia legitima do Senhor 
Dom Miguel de Bragança, Usurpação do mesmo Senhor, 
e a Regencia de Sua Magestade Imperial o Duque de Bra
gança. Incluímos por conseguinte n'este Tomo todos os do
cumentos que, segundo o systema que adoptámos na pre
sente obra, nos pareceu deverem fazer parte d' ella. E co 10 

a base principal do nosso trabalho é a ordem chronologica, 
forçoso nos era dar nas suas rr.spectivas datas os actos , 
t~rnacionaes do Governo da Usurpação, a fim de evitarmos 
supplementos. 

Posto fossemos aconselhados a não incluir como Tra
tados celebrados entre a Corôa de Portugal e as mais Po-
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tenci11s aquellcs ·aclos illegitimos, ach~mos comtudo qu~ 
el les foram annos depois necessarios, quando o Govemo 
legitimo teve de enténder-se com a França ácerca da Con
venção Roussin, bem como com os Estados Unidos sobre 
reclamações de presas etc., e entendemos portanto ser do 
nosso dever e conforme com o plano da obra publica-los. 
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CONTRATO DE ESPONSAES ENTRE A RAINHA A SENHORA DONA 

MARIA li E O INFANTE O SENHOR DOJ\11\IIGU.EJ,, ASSJGNADO 

EM VIENNA i\_ 29 DE OUTUBRO DE 1826. 

( MAN IFESTO DOS D!RillTCS DE SUA. )fAGESTADE FIDELISSJ~lA A SEKUOGA. DO~ A :I! AR IA 11.) 

Contrato de esponsaes ent·re Sua Jlagestade a Scnho·ra Dona 
HaTia Il, Ra·inha Fidez.issima ele Po1·tugal e dos Alga7·
ves, po'l' Sett Procwrado1· o Senhor Barão de Vi?la Sec
ca, elo Conselho ele Sua Ma.gesta.cle F-idelíssima, e Sen 
Enviado E:ü·raonlinario e Min·ist1·o Plenipotenciario jun
to a Stta '.M.agestade .Tmperial e .Real Apostolica, nos Pa
ços lmperiaes de Vienna ele Avst1·ia, aos . .29 dias elo me.::; 
de O·utubro de UJ26 . 

Sua Magestade a Senhora Dona :Maria Ü, Rainha Fi
delíssima de l)ortugal c dos Algarves, etc. tendo a idade, 
em que por Direito Canonico e Civil pód.e contrahir espon
saes; e havendo, na conformidade de um e outro Uireito, e 
das Leis patrias, obtido a Regia, expressa e legal. au.cto~i
sação de Seu Augusto Pae e Tutor natural, El-Ret Fidelt~
simo Nosso Senhor, para contrahir esponsaes com Seu Au
gusto Tio, o Serenissimo Senl~or -Infante Dom ~~liguei, bem 
como pura nomear Seu Procurador para este eiTeito ao Se
nhor Barilo de Villa ~ecca, do Conselho de Sua Mugestade 
Fidelíssima, c Seu Enviado Extraordinario e Ministro Plc
nipo.tenciurio junto a Sua 'Mageslade lmpcriol c Real Apos
tolicu; e Sua Alteza o Serenissimo Senhor Infante Dom JWi
guel, achando-se igualmente em idade, c com todas as facul
dades necessarias para similhantcmcnte contrahir esponsaes 
com Sua Augusta SolJrinha a Senhora Dona ~·Iaria li, Ua i
nba :Fidelíssima de Portugal e dos Algarves, accorclamm em 

1826 
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fazer o sobredito Contrato de esponsaes pela fórma expres
sada rios seguintes Artigos: 

ART. I. 

Sua' M'a~estade a Senhora DoM Mall'ia lill, Rannhw Fide1. 
lissima de l?orbagul, etc., rerrresenJta:da: pe'10 Selil a'cirrtm ~efe
rido Procurador, e Saa All1lezà: (i) SeFeni:ssimo SeoiTh.l@T' lnfant~ 
Dom Miguel em pessoa Se obrigam, por meio' de promes
sas reciprocas, a effectuar o Seu futuro casamento, decla
rando os A11gustes CQntraheRtes <],~Ue Elles consideram os 
esponsaes como uma promessa de concluir o Seu subsequente 
malrimonio pe1· verba futuri, segundo a doutrina da Igreja 
Catholica, Ap0stolica Romana, tendo precedido, p0r conces
são da Samta Sé Aposbolica, a dlispensa d!0 im)!led1imento ca
nonico ele consanguinidalile, que existe entre os d'ais Augus
tos Contrahentes. 

ART. 11. 

Os Aug,ustQs Contra"hentes declaram que· o Seu futuro 
cons0rcio se' eiif.ecttm'l·á logo1ue a Augusta Cont11ahente hou
ver chegado á idad.e competente para o poJer c@ncluir, ou 
que tenha obtido da Santa Sé um indulto especial para SUJl

prir a falta ele idade: em qualquer d'estes dois casos terá todo 
o seu devido effeito a procuração, que o Augusto Ct!mtra
hente passai!', e l1ouver die ~ran,snti'lítir á Côrtie llmperial do 
Rio de Jianeiro, a fim de se fazer represeatar no acto so
lemne dos desposorios peJa• pess0u é[ll.le apnnlVer a Sew Au
gusto Irmão ·de designa·r, em 0Tcle1n a que tã0 dli·~@sa união 
possa ter loga·r aonde Sua Niagestad1e :EI-Itei Fidelíssimo 
Nosso Senl~or tiver po .. · ccmveniente e mais acertado. 

AHT. 1'1'1. 

Os Augustos' Conlrrahe11tes esperam q<ue e mesmo So
berano Poder que os habilitou pam podeFem c~m'trahir livre
mente os .seus esponsaes ha·verá por bem satmr toda e qual
que~ nulltdade, que possa resul~ar ela falta €le al1gnmas for
malidades, que costumam acompanhar esta especie de con
i ~ates, e q;ue no presen'l!e não poderão• talvez ser completa
mente observadas, em rasão das eireumsta'lilcias e da distancia· 
em que elle foi celehra·do. 

E paTa hrme1ia e validade d' este C:on~rato, de que· se ex:.~ 
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trahirão as copias necessarias e authenticas, escripto por 
D. Luiz Maria da Camara; Secretario da Legação Portugueza 
na Côrle de Vienna, fazendo as fun cções de Secretario Re
gio, e feito debaixo dos auspícios e na presença de Sua Ma
gestade Imperial e Real Apostolica, assignado pelo Senhor 
Barão de Vülla Secca; d@ Ct:onselho de Saa Magestade Fide
líssima, e SeL~ Envi,ado Rxtra:orclimari@ e Mirnistr(i) Plen:ipo
tencia'li:io junto a Stia Magestade Imperial e Real Apostolica, 
-como, Broourad0r de Sua 1\iagestade a SeNhora Dona Maria 11, 
Rainha de Portugal e dos Alcrarves, etc., e pelo Augusto 
C 

n . 
ontrahente em pessoa; cujo Contrato foi igualmente assi-

gnado, em qualidade de testemunhas, por Suas Altezas Im
periaes e Reaes os Serenissimos Senhores Archiduques Fer
nando, Príncipe hereditario, Franeisco Carlos, segundo fi
lho de Sua 1\'lagestad:e l.mpeúal e Rea·l Apostolica, Carlos e 
José, Palatinos de Hungria; e do mesmo modo por Sua Al
teza o Senhor Príncipe de Metternich, Chanceller da Côrte 
e cl:·Estado de Sua Casa Imper.ial; e bem assim pelo Illus
tóssimo e Excellentissimo. Senhor Viscende de Rezende, que 
interveiu no presente Contrato como Enviado Extraor.dina
rio e Mi.tlistro Plenipotcnciario de Sua 1\fagestade Imperial 
e Real, Ficlelissima. 

Dado duplo em Vienna d' Austria, aos 29 dias do mez 
de Outubro de r·826. 

O Infante· Dom Mignel. 
([;harles, oemme témo.in requis. 
J oseph, com me témoin requis. 

' Cemrne témoin requis, le Vicomte de Rezende. 
Darão de Villa Secca, como Procurador de Sua Ma

gestade a Senhora ][)ona Maria li, Rainha de .Por-
1mgai e dos Algmrves, etc. 

Ferdina.nd, comme témoin req:uis. 
François Charles, comme témoin I'e!Jiui.s. 
Le Prinoe de· M-etterniah, c0mme témoin Ieq:uis. 

Está conforme ao original. 

B'arã0' de YiUa·. Secca. 

18'26 
Oulubro 
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CONVENÇÃO ' CELEBRADA ENTRE A INFANTA REGENTE A SE 

llHETANllA, SOBRE A l\IANUTENÇÃO DO CORPO AUXILIAR DE 

GNADA Jlrll BRIGHTHEUISTONE A 19 DE JANEIRO DE 1827, 

E PEI.A nA GRAN-BRETANHA E:af 28 DO lliTO ~fEZ E ANNO. 

{00 OlliGINAL QUE Sll GUARDA 1\'0 ARCI!IVO DA SE 

Em Nome da Santissima e .lndisivel Trindade. 

flavcndo Sua Alteza lknl a InfanLa Uegente de Por
tugal, em consequencia das aggressões commettidas contra 
o Territorio Portuguez, requerido a Sua Magestade El-Rei 
do Uci no Unido da Gran-Brelanha c 1lrlanda o cumprimento 
dos antigos Tratados de Alliança e Amisade que subsistem 
entre as duas Corôas; -e havendo Sua Ma gesta de Britannica 
por isso resolvido mandar, como com effeito já mandou, 

. um Corpo de Tropas para Portugal, julgam as ·duns Altas 
Partes Contratantes necessario conv·ir em certos arranjos 
para a manutençí:io elas ditas Tropas durante a sua estada 
em Portugal, e nomearam para esse fim, a saber: 

Sua Alteza Ueal a Infanta Regente de Portugal, no Illus
trissimo c :Excellentissimo Senhor Dom Pedro de Sousa e 
Holstcin, Marquez ele Palmella, Par do Reino , Gram-Cruz 
da Ordem de Christo, Cavalleiro da Ordem do Tosão de 
Oiro, Gram-Cruz de varias outras Orclens, e Embaixador Ex
traordinario e Plenipotenciario de Sua Alteza Real junto a 
Sua Magestade Britannica; e Sua Magestade EI-Rei do Reino 
Unido da Gran-Bretanha e Irlanda, ao Muito Honrado Jorge 
(;;anning, Membro do Seu Conselho Pr ivado, Membro do 
Parlamento, e P11incipal Secretario d'Estado de Sua dita 
Magestade na Repartição ~losNegocios Estrangeiros; osquaes, 
depois de terem communicado um ao outro os seus respe-
, 



NHORA DONA JZABEL MARIA, E JORGE IV REI DA GRAN

TROPAS BRITANNICAS QUE SE ACHAVA El\1 PORTUGAL, ASSI

E RATIFICADA POR PAUTE DE PORTUGAL EM 6 DE FEVEREIRO 

CRETARJA »'ESTADO DOS NEGOClOS ESTRANGEIROS.) 

In the Name of the JWost Holy and Undioided Trinity. 

l-ler Royal Highness lhe Infanla Uegcnt of Portugol, 
having, in consequence of oggressions committcd against 
the Portuguese Territory, claimerl the fulfilment, by His 
Majesty the Ring of tbc United l\ingdom of Great-Britain 
and Ireland, of the ancicnt Treaties o f A.lliance an(l Friencl
ship which subsist between the two Crowns; and His Bri
tannick 1\tlajesty having thereupon resolved to seml, and 
having actually sent, a Body of Troops to Portugal: the 
two High Contracting Parties think it necessary to agr~e 
upon certain arrangements for the maintenance of tbe smd 
!ro?ps, du~ing their stay in Portugal, and ~1ave_ named as 
fhCir Plempotentiaries for that purpose, v1z: Her Royol 
Highness the Infanta Regent of Portugal, the most Illus
trious and most Excellent Lord Don Pedro de Sousa c 
Holstein, Marquis of Palmella, a . Peer of the I\ingdom, 
Grand Cross of t.he Order of Cbrist, Knight of the Order 
of the Golden Fleece, Grand Cross of several olber Ordet:s 
and Her Royal Highness'Ambnssador Extraordinary and 
PlenipotenLiary to I:J:is Bri_tannick Majesly; anel His Majesty 
tbe King of the Umtecll\mgdom of Great-Britain and Ire
land, the Right Honourable George Canning, a 1\'lember oi" 
His said Majcsty's Most Honourable Privy Council, aMem
ber of Parliament, and His said Majesty'·s Principal Secre-

1827 
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10 REINADO DA SENHORA D. l\IARIA H. 

ctivos plenos poderes, que se acharam P.m boa e devida fór
ma, ajustaram e concluíram os Artigos seguintes: 

AUT.J. 

Tend@ Sua Alteza Real a fnfanta: Regente" de P@·rstugal' 
o maior desejo de que o Corpo de Tr0pas; que .lthe foi tlã@' 
promplamente enviado por Sua Magestnde Britannica, seja 
tratndo com aquella hospi laliclade que é propria das rela
ções que existem entre as duas Nações Alliadas, toma á Sua. 
conta o mandar-lhe fornecer os aharracamen:llos e quaCFteis 
que-forem necessarios, edificios para hospitacs e armazens, 
assim como as rações de mantimentos e de forragens que 
forem precisas para os offi.ciaes, officiaes- imferiores e so1lda
dos, e pura os cavallos e gndo do exercito auxiliar Inglez, 
conforme os regulnmentos do serviço Britannico. 

Alt'1' . H. 

Os mantimentos e forragens aci1na espccificad·os· serão 
entregues ao Commissariado 13ritan'nico a dis~ancia, quand0 
muito, de seis leguas P0rtuguezas do Quartel G'eneral d' a
quelle destacament0 I.ngle11 pura que fo Fem desbinados, salvo 
nos casos em que outro urrarojo for feito com consentimen to 
elo Commissariado Britannico. 

AHT. lli, 

A fim de occorrer ús difficuldades que nas cil·cumstan
cias presentes poderia occnsio·nar ao Geverno de Portugal 
o immediato desembolso dos fundbs para a compm dos so
breditos mantimentos c forragens, l!ica ajusta€1>0 que o Com
~issariado Geral Inglez fornecerá por agora aque\les pro
VImentos ao exercibo l•nglez, lançando em conta no &0verno 
Portuguez o custo d'clles. 

Como p0rém possam dar-se casos em que coHvenha. 
mais receber taes provimentos dos árrnazens Port>uguezes, 
a fim de evit·ar a oompetencia nos mereados, o Commissa'
sario Geral lngle~, em execução d' este arranjo, concertaFá 
de tempos a tempos as suas. operaç0es com a flCSsoar que a 
Governo Portugue11 nerneav J!lUófa esse fim. 
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ta ry of S!afe for For.eign A~airs; wh.o, ~fter having com
municated to each other thc1r respectlve {ui! powers, founcl 
to be in due and proper form, have agreed upon anel eon
duded the following Articles: 

ART. I . 

l'Ier Royal Highness the lnfanta Regent of Portugal, 
anxious that the Bódy of Troops, which b~:is heen so prom-

' ptly sent to I-ler. Royal I-lighness'aid by His Brilann ick Ma
jesty, should he treated with the hospilality becorning the 
relations o f the two Allieel Nations, engages to provi de Lhe 
necessary barracks aod quarters, anel buildings for hospi
tais anel for stores anel mngazines, anel the necessary ra
tions of provisions anel foroge, for the officers anel soldiers, 
anel for the borses anel cattle of lhe Britisb auxili:' ry army, 
accorcling to the rcgulations of the British servicc. 

AR'F. JT. 

The provislons and forage above speeified are to be deli
vered to the British Commissariat at a distance not greater 
than six Portuguese leagues from the Head Quarters of 
each British-dctachment to which they are supplied, unless 
in cnses where a different arrangement shall be ronde with 
the consent of the British Commissa'riat. 

AUT. Ill. 

In order to obviale tbe difficulties which an immediate 
disbursement of funds for the purcllase of the aforesaid 
provisions and forage rnight occasion, under the present 
circumstances, to the Government of Portugal, it is agreed 
that the British Commissary General sball , for tbe present, 
provicle those supplies for the British army, charging the 
cost thereol' to the aceount of the Portuguese Government. 

As, however, cases may arise in whicb it may be more 
convenient to receive such ~upplies from Portuguese magazi
nes, for the pu.rpose o f av01dmg competition in the marke' , 
the British Cornmissary General shall, in execution of this 
agreement, concert his proceediogs from time to time with a 
person appointed for that end by the Government o f Portugal. 

18'l7 
Janeiro 
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12 RE INADO J)A SENHORA D. llfARIA H. 

ART. IV. 
As contas do Commis5ariado Britannico, depois de np

provadas e assiguadas pelo Commandante do exercito au
xiliar, serão entregues, todos os tres mezes, ao Governo 
Portuguez, o qual, depois de as have~ verificado, pagará 
logo o importe d'cllas ao Commissario Geral Rritanni co, ou 
lnnça-lo-ha em conta ao credito do Governo Inglez, segundo 
for julgado mais conveniente pelos dois Governos. 

,\HT. V. 

O custo dos mantimentos c das forragens para asTro
pas Inglcw~ corrc rú por conta do Governo Fortuguez desde. 
o dia do desembanrue das di las Tropas em Portugal; e ces
sará de correr por conta d' clle desde o dia dn sua partida, 
ou desde aquellc em que saírem para f(Jra d(IS f'rdnteiras de 
Por.tugal. 

Ali'JC. Yl. ( l) 

Tendo Sua Alteza 'lteal a lnfiln la Regen te de Portugal 
consentido em qt~e n'c~;ta, eomo em outras occnsiões pre
cedentes, os l~o rtcs de S. Ju liuo c do Bug io sejam occupa
dos pelas Tropas ll rit::mnicm, fica nj ustado que u dita occu
paçuo continuará por todo o tempo que o exercito Inglez: 
permanecer em Portugnl. Os ditos Fortes serão de tempos 
a tem pos abastcciuos de provimen tos pêlo Governo Portu
gncz, ou pelo Comm is ~mriatlo lnglcz por conta do Governo 
Por tugucz, do mesmo modo que fica e ~; tipulado nos prece
dentes Artigos u respeito do exerc ito auxil iar. 

O Governo Port.ugucz c o Commandanlc do :Exercito 
Brit anni co convi rJo do modo por que ha de continuar a ser 
feito o serviço da pi lol;ngcm, (2) da po li cia do porto e das 
alfandegas pelos pro prios olliciaes ordinariamente emprega
dos pelo Governo Port.L!guú n' aq ul'lles serv iços. Ao Corn
rrwndantc l uglez ser& entreg ue uma li sta cl'csses emprega
dos, os quues deverão ficar cstrielamcnte debaixo do Sc\l 

commando em tuclo' o q~w respei!a ao serviço militar e il 
dcfeza do !"or le. 

( 1) Vid e na data ti a 13 t! e Murçc de 13~7 o A rli; o n1U icional á pre
acn le Conveução. 

(!2) Vide dcdnraçào no fim tl' es ta Convenção. 
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AUT. IV. 

The aecounts of the British Commissariut being appro
vcd and sigr:ed by the Commandcr o!' the anxiliary arml , 
shall be dchvered cvcry three months to the Portuoucsc 
Government, which, having ' 'erified the same, shall ~ther 
JlUf the amount thereof forthwith to thc British Commis
sary General, or carry it over to the credit of the British. 
Governrnent, as shall be judged most convenient by thc two 
Governments. 

ART. V. 

Thc cost of provi si o os and forage f<?r the British Troops 
shall be placed to the account of the Portuguese Govcrn
ment, from the day of the landing of the said Troops in 
Portugal, nnd shall ~ease to be placed to that account from 
the day of thcir departure, or of their passing the fron
tie1·s of Portugal. 

ART. VI. 

Her Uopl J-lighness the Infunta Ucgcnt of Portugal 
having consented tbat on this, as on former occasions, thc 
Forts o f S. t J ulicn and o f Bugio shall be occupied by the 
British Troops, it is agreed that the said occupation shall 
continue so long as the auxiliary army sball remain iu 
Portugal. Tbose l'orts shall hc from time to time duly pro
visioned by the Portuguesc Govcrnrnent, .or by the Dritish 
Commissariat on account of the Portuguese Government, 
in the same manner as is pr<Nided in the foregoing Arti
cles, with respect to the auxiliary army. 

Arrangements shnll he mude hctween Lhe Governmenl 
of Portugal and tl1e Commander of the British Army, fol' 
the carrying on of the service of the pratique, of the po
lice oT the harbour, and of the customs, by thc propcr 
officiers of the Portuguese Goyernment usually cmplo) c< l 
for those purposes. A list of those officiers shall be givca 
to the British commanding Officer, and they shall be strie
tly under his command in ali that may relate to military 
scnice and to the dcfcnse of the Fort. 

182i 
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ARr. vn. 
Uequcmndo Sua Magestade Britannica ela Sua Alliada 

sómente aquillo que é indispensavelmente necessario para 
assegurar a clevic\a manutenção elas Suas Tropas, e para o 
hem do serviço commum, declara que nã9 apresentará re
clamação atg'uma pecuniaria eontra o Governo Portuguez., 
por conta do auxilio prestado por Sua Magestade na pre
sente occasiuo a Portugal, alem do que se acha especificado 
nos Artigos precedentes. 

ART. VIU. 

As estipulações cl'esta Co.nvenção permanecerão em toda 
a força emquanlo as duas Altas Partes Contratantes mutua
mente não convierem em fazer-lhes alterações. 

AUT. IX. 

A presente Convenção será ' ratificada, e as ratificações 
serão trocadas em Londres dentro do espaço ele seis ,sema
nas a contar ela data da mesma, ou antes se podér ser. 

Em testemunho do que, os respectivos Jllenipotencia
rios a assignaram; c lhe pozeram o sêllo das suas ·armas. 

l<'eita em !Brighlhelmstmte, aos 19 dias de Janeiro .d@ 
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de J8.27. 

Marquez de Palmella. 
(L. S. ) 

DECLARAÇÃO. 

Fizeram-se duas alterações n'esta Convenção ao mo
mento da assignatura; uma inserindo as palanas de Portu
gal na versão Portugueza, e of Portugal na versão lngleza, 
depois das palavras Par do Reino na Pqrtugueza, e a Peer 
of the Kingdom na Ingleza, no prcambulo, na enumeração 
dos titulas elo :Marquez de Palrnella. 
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MlT. iVJ'l. 

l isdlrit~nnick Majesty requiTing, •OU the ·pa:rt of His 
Uy, mtly that \ hich is indispen obly ·neces ary Jor insu

ring the proper maintenance of llis Troops, and lfor the 
<TOod o f the common ser"v ice, deC'>lwes that He will not bring 
forward any pecuniary claims whatever against lhe Portu
guese Gor nment, on account of lhe as istance furnished 
by His :Majes y 0n this occa ion 1o Portugal, bcyond what 
is specified in t h e :p11eceeding :hticles. 

ART. VIII. 

The stipulalions of tbis Comention hàll remain in full 
force, until tbe two High Contracting Parties shall mulually 
agree to make any change therein. 

ART. IX. 

The present Comention shall he ratified, and lhe rati
ficalions shall bc exchanged in London in thc space of six. 
wceks,. or sooner if possible. 

In witness wbereof, tbe respeclire Flenipolcntiaries have 
signed th same, and baYe affixed thereto the seals o f their 
arm. 

Done at Brighthelmstone, the 19th day of January, in 
the year o f Ou r Lord, 1827. 

George Canning. 
(L. S.) 

DECI.ARATION. 

Two alterations are made in the Convention at the time 
of signature; one, the insertion of lhe words de Portugal in 
the Porluguese, and of Portugal in lhe English version, 
after the words Par do Re,ino, in tbe Portuguesc, and a 
Peer of Lhe Kingdom, in the English version, in the enu
meration of the Mnrquis Palmclla's titles. 

1827 
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Outra no Artigo VI, aonde na versão Portugueza a pa
lavra Pilotagem está erroneamente posta como equivalente 
da lngleza Pratique, devendo substituir-se saude em logar 
de pilotagem. 

19 de Janeiro de 1827. 

Marquez de Palmella. 
George Canning. 
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The other in Article VI, where in the Portuguese ver
ion the word Pilotagem is impropcrly used as equivalent 

to Pratique. The word saude is sub tituled for pilotagem. 

January 191h, 1827. 

TOIII . VI. 

George Canning. 
Marquez de Palmella. 

1827 
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ARTIGO ADDICIONAL ,\. CONVENÇÃO CELEBRADA ENTllE A IN 

REI DA GDAN-DRETANIIA, somm A JIIANUTENÇÃO J)O CORPO 

TUGAL; ASSIGNAUO El\1 LONDll.ES A 13 DE MAIIÇO DE 1027, 

PELA DA GRAN-DRETANHA EJ\1 30 DO DITO :J\IEZ E ANNO. 

(DO OIUOINAL QUE SE OUAnDA NO AnGIIIVO DA SE 

ARTIGO ADDICIONAL. 

Fica entendido e ajustado que o ultimo paragrapho do 
Artigo VI da Convenção entre Sua Alteza Real a Iufanta Re
gente de Portugal e Sua l\lagestade Britannica, assignada em 
Brightbelmstone aos 19 de Janeiro de 1827, começando no 
Portuguez com as palavras=O Governo Portuguez=e no 
lnglez com as palavras =Arrangements shall be made= só 
se applica úquelles Empregados do Governo Portu~uez que 
residirem nos Fortes de S. J ulião ou do Bugio, não tendo 
aliás o Commandanle Britannico ingerenciu alguma no ser
viço da Alfandega ou da Policia do Porto de Lisboa. 

O presente Arti""o Addicional terá a mesma força e va
lor como se fosse inserido palavra por palavra na sobredita 
Convenção. 

Será ratificado, e as ratificações serão trocadas o mais 
cedo que podér ser. 

~m testemunho do que, os respectivos Plenipolenciarios 
o uss1gnarum, e lhe appozeram os sêllos dos suas armas. 

Feito em Londres, aos 13 dias do mcz de l\larço do 
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus-Christo de 1827. 

(L. S.) Marquez de Palmella. 
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AUXILLill DE TROPAS BRITANNICAS QUE SE ACRAVAl\1 EM POll

E RATIFICADO POR PARTE DE PORTUGAL EM 19 DE ABRIL, E 

CRETAnJA D'ESTADO DOS liEGOCIOS ESTRANGEIROS.) 

ADDl'flONAL ARTICLE. 

It is undcrstood and agreed that the last paragraph o f the 
Article ·v1 of the Convention bctween Her Royal Highness 
the lnfanta Regent of Portugal and His Britannick Majes
ty, signed at Brighthelrnstone on the 19Lh of January 1827, 
heginning in Portuguese with the words=O Governo Por
tugue~=and in English with the words=Arrangements 
shall be made=is applicable only to those officers o f the Por
tuguese Government who may reside in the Fortresses o f s~. 
Julien o r nugio; the Brilish Commauder having otherwise 
no inlerference whatever with the Custam House or Polic.e 
of the Harbour of Lisbon. 

The present Additional Article shall have the same force 
aml validity as if it were inserted, worcl for word, in the 
Conventiou aforesaid. 

lt shall bc ratified, and the ratifications shall he exchan
acd as 000 as possible. 

In witncss whcreof, the respective Plenipotentiaries haye 
signecl the samc, and have thereunto affixed the seals of thcir 
arms. 

Done at London, the 13th da v o f I\'Iarch, in the year o f 
Our Lord, 1827. 

(L. S.) George Canning. 

1827 
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PROTOCOLOS DAS CONFERENCUS TIDAS Elll VffiNNA PELOS 

PLENIPOTENCIARIOS DO SENHOR INFANTE DOM MIGUEL, 

PORTUGAL, E DO COMPORTAJ\IENTO QUE TENCIONAVA. TEU 

(Afanifesto dos direitos de Sua Magestade 

(TEXTO ORIGINAL . ) 

pr PROTOCOLE. 

ViemJC le lO Octobre 18\27. 

PRÉSENTS. 

De la part de l' Autriche: 

Mr. Je Princc de Mclternich. 
Mr. le Comtc de Lebzcllern. 
?tlr. lc Chcvalier de Neumann. 
Mr. le Comlc Henri de Dombellcs. 

De la pm·t do l' Anglete1·rc : 

Mr. l'Ambas adeur d'Angleterre. 

De la part de Son Altos se Royalc l' In{ant Dom Afiguel: 

Mr. lc Barou de Villa Sccca. 
Mr. le Com te de Villa Real. 

Monsieur lc Princc de Metlcrnich ayan.t invité Mr. 
1' Ambassadeur d' Angleterre ct Mrs. les J>Jénipotentiaires 
Portugais à se réunir chez lui \e 18 Octobre, et ce mes
sieur s' étant rendus à son in vi tatíon, il leu r pro posa de con
signer dans uu Protocole Officiel lc résultat des négocia
tions confidentielles qui avaient eu licu entre lui et Mrs. 



_, 

JIINISTROS AUSTIUACOS, O EMBAIXADOR DE INGLATERRA E OS 

ÁCERCA DA PARTIDA DE SÚA ALTEZA E SU,\. VIAGEM PARA 

EM CHEGANDO A LISBOA. 

Fidelissima a Senhora Dona Maria II.) 

(TRAOUCÇÃO.j 

1. o PROTOCOLO. 

f7icnna, 13 ele Ontuuro rle 1827. 

PRESENTES. 

Por parta da Attst·ria: 

Sua Alteza o Príncipe de Metternich. 
Sua Excellencia o Conde de Lebzeltern . 
O Cavalheiro de Neumann . 
Sua Excellencia o Conde de Bombcllcs. 

Po1· pa1·te da Inglaterm: 
Sua Excellencia o Embaixador de Inglaterra . 

Por pm·te de Stta Alteza Real o Infante Dom Migue1: 

O Senhor Barão de Villa Secca . , 
Sua Exccllencia o Conde de Villa Real. 

Sua Alteza o Príncipe de Metternich, tendo convidado 
Sua Excellencia o Embaixador de Inglaterra, e os Senho
res Plenipotenciarios Portuguezes para se reunirem em sua 
casa, no dia 18 de Outubro, e aceitando o convite os re
feridos Senhores, propoz-lhes exarar em um Protacolo Of
ficial o resultado das negociações cenfidenciaes, que tinham 

1827 
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de Vi !la Secca et de Vi lla Rea l, depuis l' époque de son re
tour à Vienne, relativement au départ de l'Infant, au voyage 
de ce Prince, et à la ligne de conduite qu' il se proposait 
de suivre à ligne de conduite qu'i\ se proposait de suivre à 
son arrivée à Lisbonne; et Mr. I' Ambassadeur d' Angleterre, 
ainsi que Mrs . les Plénipotcntiuires ·Portugais, ,s'étant dé
clarés d'accord sur cette proposition, i\ fut décidé qu' on 
déposerait au Protocole de la présente conférence Jes pieces 
suivantes, savoir: 

1 o Une copie de la ·note de 1\Ir. le Mnrquis de Rezende 
à Mr. le Prince de Metterni ch, en date du 19 Septemhre 
1827, qui a servi de point de départ dans la présente né
gociation. Par cette note, Mr. l'Envoyé du Brésil annonce 
officiellement au Cabinet de Vienne que l'Empereur Dom Pe
dro, son Ma1tre, par un Décret en date du 3 Ju illet, a con
féré à Son Altesse Royalc Monseigncur l'lnfant Dom 1\iiguel, 
avec le titre de Son Lieutenant en Portugal, la Régence du
dit Royaume, aux termes des Lois cxistantes dans cet Élat, 
et conformément aux l nstitutions clonnées par l'Empereur, 
son Auguste Frere, à la Monarch ie Portugaise; 

2° Une traduction du susdit Décret, du 3 .Juillet, de 
I'Empereur Dom Pedro a Son Altesse Ro;ale l'lnfant Dom 
Miguel; 

3° Une trn.duction de la let tre d'accompagnement de ce 
Souyerain à l'lnfant Son l<'rerc; 

q.o Une traduction de la lettre de l'Empereur Dom Pe
dro au Roi d'Angleterre; 

Õ0 Une traduction de la lettre de l'Empereur Dom Pe
dro à Sa Majesté )']~mpereur d'Autriche; 

6° Une copie de la dépêche D
0 2, que Mr. le Prince de 

Mettcrnich adressc aujourd'hui à Mr. le Prince Esterhazy à 
Londres, pour charo-e~ cet Ambassadeur ele porter à la con
naissa~ce du Gouv~·nemcnt Britannique l~ délcrminution 
que VJCnt de prenclre l'Infant de faire vemr sur-le-champ 
des vaisseaux Portngais en Angleterre, ou il se rendrait di
rectement de son côté pour pouvoir s'y embarquer le plus 
promptement possible pour Je Portugal. Cette dépêche, qui 
r~n~erme u~ exposé historique ct fidele de toute la négo
cJatJOn relattve à la siluation présenle et à venir de l'Infanl, 
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tido logar entre elle e os Senhores Villa Secca e Villa Real, 
desde a epoc?a da su,a Yolta .a V:ienna, úcerca da partida do 
Infante, da vwgem deste Pnnc1pe, e da linha de conducta 

.que tencionava seguir no momento da sua chegada a Lisboa; 
e concordando Sua Excellencia o Embaixador de InO'Iater
ra, bem como os Senhores Plenipotenciarios Portuguezes 
n'esta proposta, decidiu-se que no Protocolo da presente 
.conferencia seriam depositados os seguintes documentos; a 
saber: 

1.0 Uma copia da Nota de Sua Excellencia o 1\farquez 
de Rezende a Sua Alteza o Príncipe de Metternich, datada de 
19 de Setembro de 1827, que fórma a primeira base da 
presente negociaçuo. Por esta Nota, o Senhor Enviado do 
Brazil annuncia officialmente ao Gabinete de Vienna que o 
Imperador Dom Pedro, seu Amo, por Decreto lavrado na 
data de 3 de Julho, conferiu a Sua Alteza Real o Senhor 
Infante Dom Miguel, com o ;titulo de Seu Lagar-Tenente 
em Portugal, a Regencia do dito Reino, em conformidade 
com as Leis existentes n'aquelle Estado, e segundo as In
stituições dadas pelo Imperador, seu Augusto lrmuo, á Mo-
narchia Portugueza. . 

2.0 Uma traducção do sobredito Decreto ele 3 de Julho 
do Imperador Dom Pedro a Sua Alteza Ueal o Infante Dom 
Miguel. 

3.0 Uma traduoçiio da Carta de remessa d'este Sobe
rano ao Infante, Seu Irmão. 

4. 0 Uma traducçuo da .Carta do Imperador Dom Pedro 
ao Rei de Inglaterra. 

5. 0 Uma traducção 
1
da Çarta do II1lperador Dom Pedro 

a Sua :Magestadc o Imperador d' Austria. _ 
6.0 Uma Copia do despacho n.0 2, que Sua Alteza o 

Príncipe de 1\letteroich dirige hoje a Sua Alteza o Príncipe 
d'Esterhazy em Londres, encarregando este Embaixador de 
levar ao conhecimento do Governo Britannico a determina
ção tomada pelo Infante, ácerca de mandar Yir a Inglaterra 
navios de guerra Portuguezes, a fim de ali embarcar, por 
maneira que podesse êhegar com a menor demora possivel 
a Portugal. Este despacho, q~e contém uma exposição his
torica e fiel de toda a negocwção relativa á situação pre
sente e futura do Infante, assim como das ultimas determi-

1827 
Outubro 

18 

,(g 



1827 
Outubro 

18 

24 REINADO DA SENHORA D. MARIA II. 

ainsi que des dernieres délerminations au~quelles s' est. ar-· 
rété ce Prince, avait été lue dans une réumon confidenllelle· 
qui ! eu lieu le 16 Octobre, duns la soirée, · chez 'Mr. le 
Prince de Metternich, et à laquelle son intervenus Mr.l'Am
bassadeur d' Angleterre ct Mrs. les Plénipot~ntiaires ~ortu
guis. Ce n'est qu'aprês avoir obtenu leur entwr ussenlunent 
que cette (lépêche a élé expécliée uujourd'hui à Londres. 
Mrs. les Plénipolentiaires Portugais ont annoncé à lu con
férence . que l'Inl'ant leu r ~vait également fait part de ses 
dcrnieres résolutions relallvement à son voyagc; que Son 
Altesse Royale leur avait. donné l'ordre de préparer la ré
daction des lettres qu' elle vouluit adresser en conséquence, 
sans délai, à I' Empcrcur Dom Pedro son Frêre, à Su Ma
jesté le Roi d' Angleterre, et à l'Infante sa Soou r; qu' elle 
leur avait égalemcnt clonné celui de rédiger la lettre à l'In
fante, de maniere à ce qu'elle puisse être rendue publique, 
ot à co qu' elle ne puisse cn mómo temps laisser aucun dou te 
sur la ferme volonlé de cc Prince, en aoceptnnt la Lieute
nance du l~oyaume que l'Empercur son Frerc vient de !ui 
confier, d'en maintenir religieusement les Institutions, de 
vouer lc passé à un entier OU'bli, mais de contenir cn même 
temps avec force ot fermeté I' esprit ele parti et de faction 
qui a trop long-temps agilé le Portugal. 

Tons les mcmbres de la conférence n' ont pu que ren-
' dre unanimement la plus cntiere justice à eles dispositions 

aussi louahles de la pnrl de l'Infant. Mr. le Princc de Mot
ternich a personnellement ajoubé que, clu moment ou les 
lettres de l'Infant scraient écrltes et signécs, il s' o[I'rait de 
los faire parvenir promptement cn Angletcrre par Mr. de 
Neumann, qui n'atlenclait que leur expédition pour partir, 
e~ d'cn transmetlrc dcs duplicata en Portugal par un cour
ner de ca?inet qu'il se proposait d'expédier inccssamment 
pa~ Madnd à Lisbonne. Mrs. les Plénipotenliairc3 Portu
gats ayant accepté ces o!Tres lc Prince de Mettcrnich a cru 
devoir observer cncore à ccttc occasion que l'lnfunt clevait. 
sans aucun cloutc, prendre nvant tout, dans les lcttrcs qu'il 
se propos~ d' nclrcs~er au Roi d' Angleterrc et à !'Infante sa 
Srn~r, le tJtre de L1eutenant du Royaumc, vuisquo c'est sous 
ce lltre que l'Empereur lui en confie la Réo-ence mais qu'il 
lui paraissait oonvcnable ct I1têmc néoessaire 

0
que l:Infant pr1t, 
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nações d'este Príncipe, foi lido em uma reun ião confiden
cial, que teve Jogar na noite de 16 de Outubro, em casa 
de· Sua Alteza o Príncipe de Metternich, estando presentes 
Sua Excellencia o Embaixador de Inglaterra, e os Senho
res Plenipo lenciarios Portuguezes. Foi depois de elles te
rem plenamente assentido, que este despacho se envigu no 
dia de hoje para Londres. Os Senhores Plenipotenciarios 
Porluguezes annunciaram na conferencia, que o Infante lhes 
l1avia parlicipádo suas ultimas resoluções úcerca da sua via
gem; que Sua Alteza Real lhes ordenúra houvessem de pre
parar a redacção das cartas, que em consequencia queria 
sem demora dirigir ao Imperador Dom Pedro seu Irmão, a 
Sua l\'Iogestade o Rei de Inglaterra, e á Infanta sua Irmã; 
que igualmente os encarregára de redigir a carta ú Infanta, 
por maneira que se podesse publicar, e que não deixasse ao 
mesmo tempo duvida alguma quanto á firme vontade d'este 
Príncipe, que ao aceitar a Logar-Tenencia uo Reino, que o 
Imperador seu Irmã~ acabava de lhe confiar, eslaYa resol
vido a manler religiosamente as Instituições, a esquecer to
talmente o passado, contendo porém ao mesmo t!:)mpo com 
força e firmeza o espírito de partido e de facção, que por 
tão longo periodo tem agitado Portugal. 

Todos os membros da conferencia não poderam deixar 
de unanimemente fazer justiça pleno a sentimentos tão lou
vaveis da parte do Infante; Sua Alleza o Príncipe de Met
ternich acrescentou por sua parte, que logoquc ns .cartas 
do Infante estivessem cscriplns e assignadas, offerec1a-se a 
envia-las immcdiatumente para Inglaterra, por mão do ca
valheiro de Neumann, que só esperava pela promplificação 
d'aquellas paro partir, e bem assim transmittiria por um 
correio de gabinete os duplicados para Portugal, sendo de 
sua intenção expedi-lo incessantemente por Madrid para 
Lisboa. Os Senhores Plenipotencinrios Porluguezes lendo 
aceitado esles offerecimentos, o Príncipe de Metternich jul
gou de,•er obsenar ainda n'aquella occa. ião, que o Infante 
devia, sem a menor duvida, assumir, antes que tudo, nas 
cartas que se propunha dirigir ao Uei de Inglaterra, e á 
lnfanta sua Irm1i, o titu lo de L6gar-Tenente do Reino, por
quanto era debaixo de similhanle titulo que o Imperador lhe 
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conjointement avec le titre de Lieuténant, celui de R~gent 
du Royaume, attendu qu' étant appelé, par le Décret de 1 Em
pcreur Dom Pedro, du 3 Juillet, à succéder à l'Infante sa 
Soour dans I' exercice de la Régcncc, il serait également con
traíre à sa dignité personnelle, à celle de la Nation ~ortu
gaise et à la volonté de l'J~mpcreur Dom Pedro, qu'tl pril: 
un titre au-dessous de celui que l'Infante a porté; qu'il ne 
pouvait d'ailleurs exister aucun doute sur les intentions de 
ce Souverain à cet égard; qu'elles ressortaient clairement de 
la te.neur de la note du Marquis de Rezende du 19 Scptem
bre, de cellc des instructions dont cet Envoyé étuit muni, de 
celle enfin de la lettre de l'Empereur Dom Pedro au Roi d' An
gleterre, puisque, dans ccs dilférentes pieces, il est cxplici
tcment ou implicitemcnt dit que cc Souverain coufêre la Ré
gence à l'lnfant. 11 n'y a aucun doutc, enfin, que )e Décret 
de J'J~mpereur Dom Pedro à l'Infant Son Frerc, en date du 
3 J uillet, portait sur I' adresse l' i ns r;ription a l'Iufan t Dom 
Miguel, Régent du Royaume de Portugal. 

Mr. I'Ambassadcur d'Angletcrre a fait observer qu'étanL 
informé déjà, depuis plusieurs semnines, de l'opinion du Ca
binet de Vienne à cet égard, il en avait rendu compte à sou 
Gouvernement; qu'à la vérité il n'uvait point encore reçu 
de ré pouse sur cct ohjet, mais qu' il se llatta it qu' elle serait 
conforme à l' opinion üu Cabinet Autrichien. Quant à Mrs. 
les Plénipotentiaires Portugais, ils se sont prononcés en fa
VCUI' de celle que venait d'énoncer lVlr. lc Princc de Metter
nich, et ils se sont chargés d' cn rendre compte à l'Infant, 
en ohservant que, dans l'intérêt du Portugal, i! élait, sans 
aucun doute, désirable que l'Infunt n'hésitô.t point à pren
dre, conformémcnt aux intcntions de l'Empercur Dom Pe
d~o son Frere, le titre de Régcnt du Royaume. Mrs. de 
V11la Secca et de Villa Real ont ajouté qu'ils avaient J'or
dre de Infanl de déclarer que, pénútré de rcconnaissance 
po~r les hontés. paternelles quo lu i avait constamment té
m?lgnées Sa Majcsté l'Empcrcur cl' Autriche depuis les pre
mJers moments de son arrivée à Viennc, et plus particuliê
rement encore duns cctte dernierc circonstance, Son Altesse 
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tonfiava a Regenci~; mas que lhe parecia conveniente, e 
mesmo necessario, que o Infante assumisse, conjuntamente 
çom o titulo de Lagar-Tenente, aquelle de Regente do Reino, 
visto que sendo nomeado por Decreto do Imperador Dom 
Pedro, na data de 3 de Julho, successor da Infanta sua Irmã 
no exercício da Regencia, seria igualmente contrario á sua 
dignidade pessoal, áquella da Nação Portugueza, e á vontade 
do Imperador Dom Pedro, que elle assumisse um titulo in
ferior áquelle, que a Infanta havia tomado; que alem d'isso 
não podia existir duvida alguma sobre as .intenções .d'este 
Soberano a similhante respeito, pois ellas transluzem com 
toda a evidencia no teor da Nota do l\larquez de Rezende, 
datada de 19 de Setembro, nas Instrucções de que se acha 
munido este Enviado, e na carta, finalmente, do Imperador 
Dom Pedro ao Rei de Inglaterra; porquanto em todos estes 
differentes documentos se declara explicitamente, ou impli
citamente, que este Soberano confere a Regencia ao Infante. 
Não existindo tiio pouco duvida alguma, que o Decreto do 
Imperador Dom Pedro ao Infante seu Irmão, na data de 3 
de Julho, trazia no sobre escripto a inscripçuo <<Ao Infante 
Dom Miguel, Regente do Reino de Portugal.n 

Sua Excellencia o Embaixador de Inglaterra observou, 
que estando informado, desde algumas semanas, da opinião 
do Gabinete de Vienna a similhanle respeito, já o havia com
municado á sua Côrle; que na verdade ainda não tinha re
cebido resposta sobre tal objecto, mas que se lisonjeava esta 
seria çonforme com a opi niüo elo Gabinete Austríaco: Quanto 
aos Senhores Plenipotenciarios Portuguezes pronunc10ram-se 
a favor d'aquella que Sua Alteza o Príncipe de Metternich 
acabava de enunciar, c encarregaram-se de o communicar 
ao Infante, observando que para bem de Portugal era sem 
duvida muito para desejar que o Infante não hesitasse em 
assumir, segundo as intenções do Imperador Dom Pedro, 
seu Irmão, o titulo de Regente do Reino. Os Senhores Villa 
Secca e Villa Real acrescentaram, que tinl1am ordem do In
fante para declarar, que cheio de reconhecimento pela bon
dade paternal, com ·que Sua 1\Iagestade o Imperador da Aus
tria o havia constantemente tratado, desde os primeiros mo
mentos da sua chegada a Vienna, e mais particularmente 
ainda n'esta ultima circumstancia, Sua Alteza Real tomára 

18':!7 
Outubro 

18 



1827 
Outubro 

18 

28 REINADO DA SENHORA D. ~fARIA li. 

Royale se ferait 'un devoir d' en exprimer elle-même ver
balement sa sensihle et respectueu'se reconnaissance à Sa 
Majesté Imperiale, mais qu'elle tenait à ce que ses sen
timents à cet égard fussent port6s à la connaissance de la 
conférence. 

1\fr. lo }Jrince de Metternich s'est chargé avec empres
sement de se rendre, en attendant, aupres de Sa lVIajesté 
l'Empereur, I' organe des seutiments de Son AI Lesse Royale, 
en ajoulan t que Sa lVIajesté Impériale en agréerai t l' expres
sion avec la plns sincero saLisfaction. 

:Metlernich. 
Lcbzeltern . 
Neumann. 
H. de Bombelles. 

H. Wellesley. 
Conde de Villa Real. 
Baruo de Villa Secca . 

Copie cl'tme Noto de Mr . le Marquis de Rezende 
à .Jfr. le Pr-ince de Mett.ernich. 

Vicnn e, lo 11! Scplcmbro 1827. 

I-c soussigné, Envoyé Exlraordina irc ct Ministro P lénipotcn
tiairc de Sa .Majcsté l'Empercnr clu Brési l. cst aulorisé, par nn 
ordre spécial ele sou Auguste Ma ltre, à s'ariresscr à Mr. !c Prince 
ele Me lternich, Chancelier de Cou r cL d'État ele Sa M<.l :i csté Jm périalc 
et Royale Apostolique, pom notificr à Son Altessc Ia résolution son
veraine du 3 Juillct de celle auuée, par laquclle Sa :Majcslé Trcs
Fidclc a cunféré à Sou Allessc Roya le .Monseigncur l'lnfant Dom 
Miguel, avcc lc litre de Sou J.ieulcnant en l'ortugal, la Régence du 
dit Royaumc, aux Lcrmcs dcs Lois exislanlcs dans ccl Élat, et con
formément aux InsLitulions donnécs J)Ur son Augusto l<' rcrc ;\la Mo
narchie Po rtu ga ise. 

Le souss igné n'l1ésitc pas ;( eroirc que Sa Majesté lmpéria le 
et Royale Apostol iquc el sou Gouvernemcnl s'cmprcsseronl de re
co~nailrc cet acle de Sa 1\faj esté Trcs-Ficlclc, el de prêtcr sa coopé
raL•on cfficace pour qu'il puissc receYoir, pJr Je plus prompt clé
part de 1\fonsignenr l'Iufaut Dom Mirr uel pour le Por tu .,.al son 
cnticrc et plcinc cxécution. 

0 0 
' 

Lc soussigné saisit ccttc occasion, etc . 
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sobre si, como dever, expressar verbalmente o seu sensivel 
e respeitoso reconhecimento a Sua. Magestade Imperial, de
sejando porém que estes seus senttmentos chegassem ao co
nhecimento dos membros da conferencia. 

Sua Alteza o Principe de Metternich tomou solicito 0 

encargo de se apresentar a Sua Magestade o Imperador, 
constituindo-se orgão dos sentimentos de Sua Alteza Real, 
e acrescentou que Sua l\lagestade Imperial aceitaria com a 
mais viva satisfação aquellas expressões. 

l\fetternich. 
Lebzelterri. 
Neumann. 
H. de Bombelles. 

H. W ellesley. 
Conde Villa Real. 
Barão de Villa Secca. 

Copia de uma Nota de S. Ex.• o 1lfarque:: de Rezende 
a Sua Alte;;a o Príncipe de 111eltemich. 

Vienna, 19 de Setembro de 182i. 

O abaixo assignado, Enviado Extraordinario e :Ministro Pleni
potenciario de Sua Magestadc o Imperador do Brazil, acha-se au
ctorisado, por ordem especial de seu Augusto Amo, para se dirigir 
a Sua Alteza o Príncipe de J\Ielternich, Cbanceller da Corte e do 
Estado de Sua i\lagestade Imperial e Real Apostolica, e notificar a 
Sua Alteza a resolução Soberana de 3 ele Julho d'cste anno, pela 
qual Sua 1\:lagestade Fidelissima conferiu a Sua Alteza Real o Se
nhor Dom 1\Iiguel, com o Titulo de Seu Logar-Tenenle em Portu<>al, 
a Regencia do dito Reino, em conformidade e nos termos das Leis 
existentes n'aquelle Estado, c segundo as Instituições dadas por 
seu Augusto Irmão á Monarchia l>ortugueza. 

O abaixo assignado não ~esita em acreditar, que Sua Mages
tade Imperial c Real Apostohca c o seu Goyerno se empenharão 
em reconhecer este acto de Sua l\lagcstade Fidelíssima, ·prestando 
sua cooperação cfficaz, a ~m que possa ter, pela prompta partida 
do Senhor Infante Dom Mlgttcl para Portugal, inteira e plena exe
cucão. 

'O abaixo assignado aproveita esta occasião, ele. 

1827 
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Traduction du Décret pa·r lequel le Seignetw Dorn Pedro IV,' 
Roi de Portugal, nomme l' lnfant Dom lltiguel 

Son .Lieutenanl en ce Royaume. 

D'aprhs de nombreux et de trcs-puissants motifs qui M'ont paru 
mériter toute Mon attention Royalc, et considérant que )e salut et 
la sureté de l'État doivcnt toujours être une Loi suprême pour tout 
Souverain qui nc désire que Je bonheur de ses sujets ; et prenant 
en. Ma Royale considération la capacité, l'activité et la force de ca
ractere de J'Infant Dom Miguel, Mon trcs-aimé et estimé Frcre, il 
li' a plu de Je nommcr Mon Lieutenant, lui conférant tous les pou
voirs qui, eri qualité de Roi de Portugal ct des Algarves, M'appar
liennent, et quis ont spécifiés dans la Charte Constitutionnelle, pour 
qu'il gouYerne et régisse ces Royaumes cn se conformant à la dite 
Charte. Le dit lnfant Dom Miguel, Mon trcs-aimé et estimé Frcre, 
l'aura ainsi pour cntcndu, ct..le fera exécuter. 

Palais du Rio de ·Janciro, Je 3 Juillct 1827. 

Avec la 1·ub1'iq·ue de Sa Majesté. 

Traduction d'une leUre de Sa !Jfajesté l' Empereu1· Dom Pedro 
(t Son Altesse lloyale Monseigneu1· l' Jnfant 

Dom 11'/iguel. 

Uio de Janeiro, le 3 Juillct1827. 
Mon cher Frere, 

J 'a i la satisfaction de vous annoncer que, prenant en considé
ration votre conduitc réguli ere et votre loyauté reconnuc, je viens 
de vous nommcr mon Licutenant dans Jc Royaume de Portugal, 
afin que vous Je gouverniez en mon nom, ct d'apres la Constitu
tion que j'ai octroyée audit Royaume. 

Jc m'attends, mon chcr Frerc, à ce que vous cnvisagiez cctte 
résolution comme la plus grande prcuve que jc puissc vous donner 
de ma confiancc ct de l'amour que je vous porte. 

Pedro. 
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Dec1·eto pelo qual o Senhor Dom Ped·ro IV, Rei de Portugal, 
nomeia o Senhor Infante Dom Miguel Seu Logar-1'enente 

n'aquelle Reino. 

Por muitos e mui ponderosos motivos, que se fazem dignos da 
~linha Real contemplação, e attendendo a que a salvação c segu
rança do Estado é, c deve ser sempre, a suprema J.ci para todo o 
Soberano, que só deseja a felicidade de seus subditos; e tomando 
na Minha Real consideração a intelligencia,, actividadc e firmeza 
de caracter do In(ante Dom Miguel, Meu muito Ama.do e Prezado 
Irmão: Hei por beni Nomea-lo Meu Logar-Tcnente, outorgando-lhe 
todos os poderes, que, como Rei de Portugal c dos Algarves, ~l e 
competem, e estão designados na Carta Constitucional, a fim d'elle 
governar e reger aquelles Reinos em conformidade da referida Carta. 
O mesmo Infante Dom Miguel, 1\Ieu muito Amado e Prezado Ir
mão, o lenha assim entendido, e execute. 

Palacio do Rio de Janeiro, aos 3 de Julho de 182i. 

Com a rubrica de Sua Magastade. 

Traducção de uma carta ele Sua Magestade o Imperador 
Dom Pedro, a Sua Alteza Real o Senhor Infante 

Dom llfiguel. 

Meu querido Irmão. 
Rio de Janeiro, 3 de Julho de 18'27. 

Tenho a satisfação de lhe annunciar, que havendo tomado em 
consideração a sua conducta regular, e a sua reconhecida lealdade, 
acabo de o nomear meu Logar-Tenente no Reino de Portugal, para 
o governar em meu nome, e em conformidade com a Constituicão 
que tenho outorgado ao dito Reino. . • 

Espero que meu querido Irmão tomará esta minha resolução 
como a maior . prova que eu lhe posso dar da minha confiança, e 
do amor que lhe consagro. 

Pedro. 

1827 
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Traduction d'une lettre de Sa llfajesté l'Empereur Dom Pedro 
à Sa IJ[ajesté Britannique. 

Rio de Janeiro, !e 3 J uillet 1827. 

Monsieur mon Frerc et Cousin. 

La nécessité de rétablir l'ordre en Portugal et de consolidcr Ie 
systemc constitutionnel qui y a étéjuré, m'oblige, commc Roi Iégi
time du pays, d'ordonncr, sous la date d'aujourd'hui, à l'Infant 
Dom Miguel, mon Frerc et mon Gcndre, d'aller gouverncr ce Roy
aume en mon nom, en qualité de mon Lieutenant; et dans la con
fiance que je place en l'amitié inaltérable qui subsiste entre Nous, je 
supplie Votre Majesté de m'aider de son côté, non seulement à faire 
que cette Régence entre promptement en fonctions, mais encore à 
dfectuer que la Charte Constitutionnelle octroyée par moi et jurée 
dans ce Pays, devienne la Loi fondamentale du Royaume. 

Je saisis, ele. 

Pedro. 

Traduction d'une lcttre de Sa JJ[ajcsté l'Empercur Dom. Pedro 
à Sa Majesté Impériale ct Royale Apostolique. 

Rio de Janeiro, lc 3 Juillct 1827. 

Mon trcs-chcr Bcau-Pere et ami, 

Les événements récents et i na ltendus en P'ortugal, et Ia conduite 
ferme, constante et loyale que mon Frere I'Infant Dom Miguel a 
démontrée aupres de Votre Majesté Impériale et Royale Apostolique, 
me meltent dans le cas de !ui ordonner de partir pour le Portugal, 
afin qu'il gouverne ce Royaume en mon nom, et en qualité de mon 
Lieu1!enant. Convroincu, a.insi que je le suis, que cebte mesure aura 
l 'approbation de Volre Majesté, je Ia prie de m'aidCi" tant qu'il sera 
cn son pouvoir, en lui conseillant et d'exécuter cet ordre, et de 
gouverner ce Royaume en conformité de Ia Charte Constitutionnelle 
que je !ui ai donnée, et qui a été jurée par lui et par la totalité de
mcs sujets Portugais. 

En demandant à Votrc Majcsté cette aide, jc me considércrai 
heurcux, etc. 

Pedro. 
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Traducção de uma Ca1·ta de. Sua Jlfagestade o Impcrado1· 
Dom Ped1·o, a Sua Magestade Britannica . 

Rio de J anciro, 3 de J ull!o de 18'2-;". 

Senhor meu Irmão c Primo . 

33 

A necessidade de restabelecer a ordem em Portugal, e consoli
dar o systema Constitucional, que ali foi jurado, me obriga, como 
Rei legitimo d'aquclle Reino, ordenar na data de hoje ao Infa?te 
Dom lll igucl, meu Irmão c Genro, que passe a goYcrnar o rcfendo 
Reino em meu nome; na qualidade de meu Logar-Tenente: pela con
fiança que tenho na amisadc inalleral'el,,que subsiste entre nós, rogo 
a Vossa Magestade ele me auxiliar, pela sua parte, não só para que 
esta Regencia exercite sem demora suas fun,cçõcs, mas igualmente 
para levar a el'feito, que a Carta Constitucional, outorgada por 
mim, c jurada n'aquclle Paiz, se torne a Lei fundament al do Reino. 

Sou, etc. 

Pedro. 

Traducção de uma Carta de Sua l'Jfagestade o bnpc?·adol' 
Dom Pedro, a Sua Ma.gcstade Imperial 

e Real Apostolica 

Uio de Janeiro, 3 de Julho de 1S2i. 

Meu Prezadiss imo Sogro c Amigo. 

Os inesperados recentes acontecimentos de Portugal, c a co r:
ducta firme, constante c leal, que meu Irmão, o lnf<:ntc Dom Mi
guel, t~~ tido junto a Vossa l\:lagestadc Imperial e Real Apostolica, 
me dcctdiram a or:denar-lhe que parta para Po_rtugal, a fim de go
vernar aquelle Rc~no em meu nome, e na q;uahdade de meu Logar
TenenL_:. Con·vencido, como estou, que cst~ medida mcrcccrü a ap
provaçao de Vossa Magestade, rogo-lhe haJa de me ajudar, quanto 
lhe seja p,ossivel, aconselhando-o que execute esta ordem c o-0 _ 

vernc aquclle Reino, em conformidade com a Carta Constitu~ion~tl 
que outorguei, c que foi jurada por cllc c pela totalidade de meu~ 
subditos Portuguezcs. 

Pedindo a coopera~ão de Vossa Magcstadc, considerar-me-hei 
feliz, etc. 

Pedro. 
TO~!. VI. ' 3 
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Copie cfune dépêche de Son : lesse. Jr . le Prince de Jlclternicl~. 
à Son .!llcsse "l/r . lc Princc Esterha:y . 

Yiennc, lc 18 Oclo!Jrc 1827. 

Par ma dépccbc du Oclobre, n• 2, j'ai cu J'honncur de ,·ou 
informcr de l'arrhée de .i\Ir . lc Comtc d Yilla Real, de di po i
l ions favorab les dans lcsqucll cs j c l'ava is l rouvé, cl de l'cnlier as
senlimenl que cel Amba sadcur avail tlonné à notre lravai l prépa
ratoirc sur toule les queslions rclatircs à la po ition préscnte ct 
future de l'lnfanl Dom :Ui-.ucl. ;'Ir. de Yilla Real ayant '•;ralcmcnt 
trouvé cc travail conforme aux príncipes ct anx ncux du Gou\cr
nemcnt Brilanniquc, mon prcmicr soin fut de com·cnir avcc lui 
•L avcc l r. lc Baron de Yi ll a Sccca de la marche à sui vrc po ur cn
gagcr l'Infant à nous fairc connaitrc lc plutót possible cs inlcn
tions relalivcmcnt it son déparl, à son voyaac, cl it la li"'nc de con
du i te qu"il se proposait de suine à son arriYéc cn Portugal. Je cru 
dcvoir propuser, cn con équcncc, à cc dcux me sicurs ic prendre 
pour point de déparlla note, ci-joinlc cn copie, que m'arail adrcs éc 
1\Ir. le :.\larquis de Rezende, Etwoyé du Ut·ési l à la Cour rlcV iennc, 
pour me nolifi r lcs détcrmination qu·avail priscs l'Empcreur son 
.àJaitre, lc 3 Juillct dcrnicr, à l"é"ard de l'Infanl Dom :\liguei, 

on Frcrc, et pour réclamcr n mêmc tcmps la coopération cfficace 
de l'Autricbc, dans lc bul d'cngagcr I'Infanl à se soumcllrc, avcc 
une cnLicrc déférencc , a ux ordrcs de I'Em pcrc.ur Dom P edro, ct it 
hâlcr son déparl pou r lc Por tuga l, afilJ que lc Décret du 3 Juill cl 
pui se y rccc,oir le plutôt possiblc sa plcinc .ct cnlicrc cxécution . 
• ·ou cominmc cn ui te que jc me char"erais de porler lc prcmiC
re paro! c it rlnf::nl; que j'imiterai cc Princc, conformémcnl aux: 
vroux d·• l'Empcreur son Frcre, it nous fairc connailrc cs projct 
rclativcmcnt it son déparl, et it nornmcr sans délai i\J rs . de Villa 
Sccca cl de Villa Real pou r réglcr ct arrêtcr cu sou nom, avcc le 
Cabincl de Yicnnc, toutc lcs di position qui r scraicnt relalÍ\'CS . 
• ·ous conrinmc· cnfin que nou nou réunirions tons lcs jour pour 
nous rcndre comptc mutuellcmcnt et confidenticllcment du résul
lal de nos démarcbcs, pour nous concertcr su r ccll cs que lcs cir
con Lances pourraicnl cx igcr, ct que nous li cndrions un journnl de 
nos réuu ions, auqucl no us é,·iterions toutcfoi , dans l'inlérêl de 
l"lnfant, ct pour !ais cr à cc Princc la faculté d'énoncer plu librc
ment on opinion et e Yroux:, de donncr le caractere ollicicl d'un 
Protocole de confércnce. 

Ccttc m arche aya nt été arrêLéc, j c me rcndis, lc 8 de cc moís, 
chcz l' l nfan t, pour !ui rcpréscntcr it qucl poin t il était urgcnL qu"ii 
roul ~t bien nous fai rc conna1lre lc plu lôt pos ible se intenlions 
relatncment à son voya"e. J' cus l'bonncur de lui fairc observer 
que, pour ré"lcr el arrêtcr définili,·cmcnt tout cc qui éta it relatíf 
à son départ, il éta il désirablc qu'il cbargcàt lcs pcrsonncs qu'il 
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Copia de wn de!pacho de Sua A lte=a o Principe de Mette l'n ich, 
a Stta Alteza o Pl'i·ncipe de E stel'ha::y. 

Vicnna, 18 ~e Outubro dn 182i. 

Ko meu despacho deSde Outubro, n. 0 2, tive a honra de in
form ar a Yo sa A.lleza àa chegada do Senhor Co nde de Villa Real, 
das disposições favorav eis em que o encontrei, c do pleno assenso 
que este Embaixador deu ao nosso trabalho prcparatorio sobre to
das as questões r elali ,·as á posição presente e futu ra do Infante Dom 
l\Iiguel. S. Ex .•, o Conde de Villa Real, tendo igualmente achado 
este trabalho conforme com os principias c desejos do GoYerno Br i
tannieo, foi o meu primeiro cuidado concorda r com elle, c com o 
Senhor Barão ele Vi l la Sccca, á cerca da marcha, que se del'eria ad
aptar para levar o Infante a fazer-nos conhecer, o mais depressa 
possivel, as suas intenções relati vamente á sua pa rtida, á sua Yia
gem, e á li nba de conducta, que se propunha seguir na sua che
gada a Portugal. Julguei pois poder propor a estes dois Senhores , 

18:17 
Outubro 
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o tom ar por base a No ta junta por copia , a qual me foi di rigida 
pelo Senhor Marquez de Rezende, Emiado elo llraz il á Corte de 
Vienna, para me participar as determinações, que havia tomado o 
Imperador seu Amo no dia 3 de Julho ullimo, á cerca do Infante 
Dom ?lfiguel, Seu Irmão, e para reclamar ao mesmo tempo a co
operação efficaz da Austria, a fim de induzir o Infante a submet
ter-se com toda a condesccndencia ás ordens do Imperado r Dom 
Pedro, apressa ndo a sua partida para Po rtugal, para que o Decreto 
ele 3 de Julho possa ter pl ena e inteira execução . Asscntámos de
pois, que cu me encarregaria ele levar as primeiras noticias ao In
fante, que convidaria este Príncipe, segundo os desejos do Impe
rador seu Irmão, para nos fazer constai~ os seus proj ectos relativa
mente á sua partida, e para nom~ar sem d"emora os Senhores Barãe 
ele Villa Sccca c Conde de Villa Real para regularem e concorda
rem, em seu nome, com o Gabinete cie Vienna em todos os pontos 
relativos a este assumpto . Conviemos finalmente qu e nos havia
mos de reunir todos os dias, para mutua e confidencialmente nos 
darmos parte do resultado dos nossos procedimentos, para com
binarmos sobre aquelles que as circ.umstancias podiam exigir; e 
que faríamos um Jomal das nossas reuniões ao qual evitaríamos de 
dar o caracter olficial de um Protocolo de conferencia, tendo em 
vista o interesse do Jnfa:lle! c a fim de deixar a este Príncipe a fa
culdade de enunciar mais livremente a sua opinião e seus desejos. 

Determinada esta marcha, apresentei-me no dia 8 d'estc rnez 
na residencia d'D Infante, a fim de lhe representar quanto era ur
gente que ellc se servisse de ~os fazer conhecer, o mais breve pos
sível, as suas intenções relatiVamente á sua viagem. Tive a honra 
de observar-lhe que, para regular e determinar dcfmitivamente tudo 
quanto dizia respeito á sua partida, seria muito conveniente que 



18'27 
Outubro 

1R 

36 REINADO D.'L SENHOUA D. MARli\. IT. 

jugerait les plus dignes de sa con!iance de s'entendre sur cet 
obJet avec moi; que Mr . I c ~aron de Vill a Seccu ct Mr . le Comte 
de Villa Real, qui· y avaient l'un et l'autre dcs droits par leur 
fidélilé et leur déroúment it sa personnc, me paraissaienl devoir 
fixcr de préfércncc son choix; que, s'il conscntait à désiguer ces 
dc~x Messicurs pour traitcr avcc moi, sou déparl scrait le pre- . 
rnier ohjct dont nous aurions à nous occuper ; qu'i l dcvcnait tous 
Ics jours plus prcssa nl d'cn fi xer l'époquc; qu'i l ne l'éta i t pas 
moins de connaltrc la dircction que désira it prcndrc Son Altcsse 
Royale pour se rcndrc cu Portugal, afin de pouvoir lui en pré
parcr les moycns; mais que jc ne pouvais Iui dissimulcr que, 
quellc que fut cellc pour laquclle clle croirait devoir se délcrmi
ner, l'Empcreur cependant ne po urrait , dans aucun cas, consentir 
11 sou passage par I'Espagne, attcndu que, outrc lcs graves incon
vénients qui dans lcs circonstances actuclles dcvaicnt !'cu détour
ner, il nc pourrail sele permettrc sans agir contrc lcs H l !UX de 
I'Empcrcur Dom Pedro, sou Frcre, et contrc l'opinion nnanime 
de toutcs lcs puissanccs de l'Europc. L'Iufant, sans me faire au
cune objcction sur lcs propositions et l cs ohscrvations que je venais 
de lui sonmeltrc, se borna à me répondrc q n' il a llai t nommcr sur
le-cbamp Mr. !c Com te de Vi lia Real ct 1\Ir. !e Baron de Vi lia Sccca 
pour s'entcndrc ct se concertcr avcc moi sur Jcs difl'érents objets 
dont jc venais de l'cntrctcnir . Jl en donna clfcclivcmcnt, I e même 
jour, l'ordre à ccs deuxMcssieurs, avec lcsq uelsje m'cmpressa i, de 
mon côté, de me réun ir, dans !e but que no us nous étions p roposé. 

J.c résultat de nos prcm icrcs réunions, qui eurcnt, commc de 
raison, pour principal objet cclui de fixer l'époquc du départ de 
l'Infant, ct de détcrminer la dircction qu'il dcvait prcndre pour se 
rendrc Je plus promptemcnt po~sible cn Portugal, nous pcrmit 

. bientôt d'cntrcvoir , ct même de nous convaincrc que, si J'Infant 
avait eu p rimitivemcn t I e projet ele passcr par l'Espagnc pour rcntrer 
cn Portugal, il lni avait sulfi, pour renoncer à cc projct, d'appren
drc que l'Empercur Dom Pedro, son Frhe, ct Sa Majcsté I'Empe
rcur notrc Auguste Maitre y étaicnt contraíres. Jc !ui dois au reste 
la juslicc d'observcr ici que cc Princc, lorsqu'il s'était cnlrclcnu 
avec scs alcn tour s de son désir de prcndrc de préfércnce la route 
d'Espagnc com me la plus cour tc ct la pl us dircctc, n'ava it point hé
sité à donncr cu mêmc temps Jcs assuranccs lcs plus positivos de 
::;a fermc volonlé de nc laisscr approchcr de sa pcrsonnc aucun ré
fugié Portugais. I\Jais si nous fumes bienlôt tranquillisés sur ce 
prcmicr p rojct de l'Infant, nous ne lardftmcs pas ~~ 110us apcrce
voir, cl' un autrc côté, que l' cspri t de cc l1 r incc éta i t fortcme nt 
Jlréoccupé de deux idécs, qui avaient toutc la valcur de deux dé
lerminalions positivos; nommémcnt ccllc de ne s'cmbarqucr que 
sur un vaisscau Portugais, et de ne pas touchcr tcrr.c entre l'.A.u
trichc et le Portuga l. Du moment ou j'cus acquis ccltc conviction, 
jc m'cmprcssai d'cn rcndrc compte à l'Empercur nolrc Auguste 
Maitrc, ct jc rcçus de Sa Majcsté l'ordre d'cngagcr Mrs. de Villa 
Rea l et de Vi lla Sccca à représentcr en Son .Nom, à l'Infant, qu'elle 
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elle encarregasse as pessoas, que reputasse mais dignas da sua con
fiança, de eutender-s1 com igo sobre este ob~ecto; que o Senhor Ba
rão de Villa Secca e o Senhor Conde de Valia Real, os quacs am
bos tinham direito a ella por sua fidelidad e c adhesão á pessoa de 
Sua Alteza, me pareciam merecer de prefcrcncia a sua escolha; que 
se elle annuisse a designar estes dois Senhores para tratar comigo, 
a sua partida seria o primeiro objecto de que teríamos que occu
par-nos; que de cada dia se tornava mais urgente fixar o período 
da mesma partida; e que o não era menos conhecer a dirccção 
que Sua Alteza Real desejava tomar na sua volta a Portugal, a fim 
de poder preparar-lhe os meios; porém que me não era dado enco
brir-lhe, que fo sse qual fosse aquella que elle escolhesse, o Impe
rador em caso nenhum poderia consentir na sua passagem por Hes
panba; visto que alem dos graves inconvenientes, que nas actuacs 
circumstancias lhe deviam fazer perder essa icléa, elle não porlcria 
5cgu i-la sem obrar em contradicção com os desejos de seu Irmão, 
o Imperador Dom Pedro, e contra a opinião unnl).imc de todas as 
potencias da Europa. Então o Infante, sem fazer-me objecção al
guma ás proposições c observações, <I..UC cu acal.Ja,·a ele lhe apresen
tar, limitou-se a responder-me, que passava desde logo a nomear 
o Senhor Conde de Villa Real c o Senhor Darão ele Vi lia Secca para 
se entenderem c concordarem comigo sobre os ditfcrentes objectos, 
que eu acabava de lbe enunciar. Elle deu, com effeito, as ordens 
competentes a estes dois Senhores, n'aquclle mesmo dia; c eu tratei 
logo de me reunir com cllcs, para o fim que nos Linha mos proposto. 

O resultado das nossas primeiras conferencias, cujo princi
pal objeclo foi, como devia ser, o determinar o praso da partida do 
In fante, c o caminho que devia seguir, para o mais breve possivel 
cl)egar a Portugal, deixou-nos bem depressa ver, c até nos con
venceu, que se na verdade o Infante tinha tido primitivamente o 
projecto de entrar em Portugal pelo caminho de Hespanha, tinha
lhe sido bastante para renunciar a tal projecto o saber que o Im
perador Dom Pedro, seu Irmão, c Sua l\1agcstade, nosso Augusto 
Amo, o não ap1Jrovavam. Devo, alem d'isto, fazer justiça a esfe Prin
eipc observando aqui, que na occasião, em que elle se entretinha 
com as pessoas da sua comitiva, sobre o desejo de seguir antes o 
caminho de Hespanha, como o mais curto c mais direito, não ti
nha hesitado em dar ao mesmo tempo as mais positivas seguranças 
da firme resolução em que estava de não deixar chegar á sua pes
soa nenhum refugiado Portuguez. Porém ainda que breve fieámos 
socegados sobre este primeiro projecto do Infante, vimos, dentro 
em pouco, por ou~ra parte, que u espirito d'esle Príncipe se achava 
fortemente prcoccupado ele duas idéas, que tinham todo o valor de 
duas positivas determinações, e com especialidade uma, que era 0 
não embarcar em navio, que não fosse Portuguez, nem saltar em 
terra entre Austria e Portugal. Desde que obtive esta convicção, 
tratei logo de a fazer presente a Sua l\fageslade o Imperador, nosso 
Augusto Amo, c recebi de Sua Magestadc a ordem de convidar aos 
Senhores Villa Real c Villa Secca, para que representassem em 

1827 
Outubro 

t8 

.n 



11m 
Outubro 

18 

38 RElNADO DA SENHORA D. JIIARIA li . 

concevait le désir qu'il avait exprimé de pouYoir se rcndre de pré
fércncc i1 Lisbonnc sur dcs Yai seaux Porlugais, ct que si ce pro
jet éta it cúcu table , l'Empcreur ne s'y opposcrai t pas; mais qu' il 
s' inlé rcssait trop siuccrement à J'lnfant pour ne passe faire un dc
voir de lu i cu démontrcr l'impossibilité, vu la pcrte de tcmps im
mcnse et irrépar;•ble qu i s' y uttacberait; qu 'avant que deux vais
scaux ele gucrre Porlugai s pussent Ctre armés à Lishonnc et rcnelus 
à Livournc pour y rccevo ir l'Jnfant, il s'écou!era it pres de trois 
mois, auxqucls il faudruit njoutet· encorc au moins un mois pour 
la traverséc de J,ivournc à Lisbonnc, qui, dans ccttc S<Ji son , est in
ccrtaine et lon gue ; CJL!e, pa r conséquent, l'fnfant nc pourniÍt pas 
êtrc rcndu à sa destination avan t qua tre ou cinq mo is; q u' un aussi 
long retard, en prolongcant l'incertitudc cn Portuga l, compromet
trait infail!iblcmenl la tranquillité inlérieurc de cc Royaumc, et 
pclll-être mémc J'cxistcncc poli liquc de ce P rincc, qui uc saura it 
différer impunémcnt so n an ivúe ú t isbonnc, chaque ;jour de rcLard 
l)ouvanl rendre son début plus diffi ci le ct ruême plus dHngcreux; 
qu'il fallait donc, avant toul, s'occupcr des moyens de l'y faire ar
ri rer dans Ie plus court dé!ai poss ible; qu' il pouvnit 'cmbarquer, 
so it dans un des ports eles mers du midi, soit dans un port des mers 
du nord; que, ele la part de l'Autrichc, on ne s'opposerait point à 
sou cl és ir de s'cmba rqu er de préférencc en Ita lic, s'il étai t possihl e 
de I ui cn fournir lcs moyens; ma is que ccs moyens n'cxistaient pas, 
et que, pour lcs préparcr, i l faudrait plusicurs semaincs, cc qu i en
trainerait un relard prcsquc aussi long que celui auquell'Infant de
vrait se soumellrr, clans le c<J s ou il se décielerait il fa irc renir à Li
vournc eles hàLimenLs Portu gais; que lout relard à son voyagc pou
vant avoir les plns gnn•es inco nvéni cnts , c tl'Empercu r se trouvant 
appelé par !e véri lal.llc intérêt qu'i l porte à cc Prince, à ne pas per
mcltre qu'1 l compromctte ainsi gratuilcment son C'( istence person
n"lle cl la tranquillité intéricure elu Royaurnc, donl sou Auguste 
Frcre vicnt de !ui confier la Régencc, Sfl.IJajcsté ne pourait cn c6n
sciencc lu i donnc r qu'u n consei l , cel ui ele nc pns bésitcr un instant 
á s'cmbarquer sans dé la i dans un·dcs porls d'Anglclcrre on des !Jays
Das ; que l'Infant devait donc néce sa ircment opter entre ces dcux: 
P<•ys, comrne lcs plus rapprochés du but de sou voyage, cn prenant 
en considération que s'i l passai t par la F ra nce et par I' Anglclcrre, il 
nc pourrait point se uispcnscr de s'a rrêtcr à Paris cL à Lond res , pour 
y préscnlcr ses hommagcs à Sa Majcsté Trcs-Chrélicnnc, et à Sa l\1a
jesté Brilan ni quc; que, cl ' Lll1 a utrc co lé, en s'cm barq ua nt da ns un des 
ports du Royalllne eles Pays-Das, il pourrait, il csl na i, se rendrc 
directcment à I~ishonnc ct y aJTiYer plus promptcment; mais qu'it 
perdrait une occasion faYorable de vo ir lc H.o i d' Anglclerre, de se 
concilicr sa bien1•ei llance et de réclamer pcrsonnell ement sou ap pui, 
<iJUC l'Empere ur Dom Pedro, son Frcrc, a soll icitú dernicrcment 
pour lui clans la leltrc qu'i l a adrcsséc, le 3 Jui ll ct, à Sa 1\'lajcsté 
Dritannique. 

Mrs . l ~s P lén ipotentiaires Portugais s'étant chargés de porler 
à la connai,S~ancc de l'Infant les conseils l)aterncls que Sa 1\'laj cs té 
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"1'!0me de Sua l\'lagestaclc ao Infante, que o J1iesmo Sol)erano conce
bia o desejo, que Sua Alteza exprcssára de prefer ir fazer viagem 
para Lisboa em navio P~rtuguez~ e qtte se este projecto fosse exe
quivel o Imperador se na o oppona a elle; mas que interessantlo-se 
cem a maior sinceridade no que ao !nfante convinha, ni:io podia 
~deixar de demonstrar-lhe que era impossível satisfazer aos seus de
sejos, vista a immensa c irreparavel perda de tempo indispcnsavel 
-em tal caso; que antes de sé poderem armar em Lisboa dois na
vios tle guerra, c de chegarem a Liorne para receber o Infante, se 
gastaria quasi tres mczcs, aos quaes era preciso acresccntat; ainda 
mais um, pelo menos, pa.ra a viagem de L iorne a Lisboa, a q ual 
n'esta Estação. é incerLa e demorada; que por co~tseguinte o ln
fan,te não poderia cbegar ao seu destino antes de quatro ou cinco 
mezcs , e que tão longa demora, prolongando a incerteza em Po r
tugal, poria infall ivelmente em r isco a tranquillidade interna d'a
quel le H.eiuo, c porventura apropria cxistencia poli bica d'este Prin
{:Ípe, o qual niio deferiria impunemente a sua chegada a I-isboa, 
sendo cerLo que qualquer tardança podia tornar o começo das suas 
funcções mais diffic il e perigoso; que. era preciso antes de tudo tra
tar dos meios .de o fazer chegar a Lisboa no ma is curto espaço de 
tempo possível; que elle podia embarcar, ou em um dos portos do 
Mei0 dia, ou em um dos do No r te; que da parte da Austria não 
haveria oppos ição •ao seu desejo, de preferir um dos de Italia, se 
fosse possível clar- lbe para isso os meios; mas esses meios Rão exis
tiam, que eram precisas mui tas semanas para os preparar, o que 
acarretaria quasi tão longa tarcla11ça, como a que o Infante se ex
poria, no caso em que se decidisse a mandar vi r a Jjorne navios 
Portuguezcs; que podendo qualquer demora em sua via;;cm ter gra- . 
' ' Íssimos inconvenientes, e achando-se o Imperador obrigado pelo 
verdadeiro interesse, com que olba para este Príncipe, a não con
sent ir que elle tão volunta_riamenta comprometta a sua existencia 
pessoal, e a paz interna do Reino, cujo governo seu Augusto Irmão 
acaba de lhe confiar, Sua Magestade só podia em consciencia dar
lhe de conselho, que não hesitasse um momento em embarcar logo 
·em um dos portos de Inglaterra ou dos Pa izes Baixos; que o In
fante devia necessariamente escol he t' um d'estes dois paizes, como 
mais visinhos do termo da sua viagem , tomando em consideração, 
que, no caso de passar por França e por Inglaterra, nU o podia dei
xar de demorar-se em París e em Londres, a fim de cortejar Sua 
)\fagestade Christianissim.a e Sua l\iagestacle Britannica; que por 
outro laclo embarcando em um dos portos do Reino dos Paizes Bai
xos, podia na verdade ír directamente a Lisboa, e chegar ma is de
pressa; mas então p~rderia um ensejo favo~·avel ele ver EI-Rei de 
Jnalaterra, de conctl!ar- &e a sua benevolenc1a, e ele reelamar pes
so~Jmente o seu auxilio, o qual o lmperador Dom Pedro hav ia ulti
mamente solicitado para elle, na carta que em 3 de Julho dirigíra 
a Sua Magestaclc Bri tannica . 

Tendo-se os Senhores Plenipotenciarios Portuguezes encarre
gado de fazer chegar ao conhecimento do Infante os conselhos pa-
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J'Empcreur notre Augustc l\bitre croyait devoir lui donner dans 
une circonstance aussi importante pour son avenir, ce fut !e 9 Oc
tobre, dans la soirée, qu'ils s'acquitterent de cette commission. 
L'Infant les écouta avec la plus sérieuse attenLion; mais i! n'hésita 
point à leur déclarcr que les considérations qu'on venait de Iui 
soumcltre ne changeaient rien à sa déterminalion; qu'il était fer
memcnt résolu it ne s'embarquer que sur un vaisscau Portugais 
vour se rendre directcment à Lisbonnc, ct que, quant au retard 
qui cn résulterait, on ue dcvait pas craindrc qu'il influ f1t sur la 
tranquillité intéricure clu Portugal; qu'il écrirait, et qu'il répon
dait qu'elle nc serait point troubléc. Cctte déclaration de l'Jnfant 
rcndant toule clélibéralion ultérieurc inutile, jc cléclarai, de mon 
côté , i1 Mrs. les PlénipoLenLiaircs Portugais, que j'allais· la porler 
sur-le-cbamp à la connaissancc de l'Empercur. Sa Majcsté se dé
cida alors à parler elle- méme à l'lnfant, ct cllc cut cn eiTet avcc ce 
Prince, Jc 12 Octobrc, une convcrsation asscz !ougue , dans laquelle 
clle rcproduisit tous lcs arg·umcnts et tous lcs rnotifs qui avaient été 
développés cn Son Nom deLLX jours auparavant it I'Infant par Mrs. 
les PJénipotcntiaires :Portugais, pour !ui faire sentir les graves 
inconvénicnts et même les da11gers auxquels il s'exposcrait s'il 
persistait à 11c Youloir s'ernbarquer qne dans un des ports eles 
ÉtaLs A utrichiens et sur un vaisseau Porlugais, vu le retard de 
plusieurs mais qu'ép.rouvcrnit alors nécessairement son clépart, et 
par conséqucnt son arrivée à Lisbonne. L'Empcreur représenta vi
vement ;\ l'lnfant qu'un Souverain, et à plus forte raison, un Régcnt 
qui était appclé à venir prcndre lcs rénes da Gouvcrncment, ne 
pouvait trop se ht1ter de se rendre a~ milieu de so n peuple; qu'il 
i!Lait, par conséquenl, de son clcvoir de choisir de préférencc la 
route la plus directe et la plus courtc, et que, s'il persistait às'~ 
refuser, il s'cxposcrait à se voir soupçonné de manquer à cet égard 
d'emprcssement, et de vouloir prolongcr son séjour à Viennc pour
son plaisir. 

L'lnfant ayant, malgré ces sages représentations, persislé rlans. 
sa résistance, l'Empereur !ui dcman_da s'il avait pent-êtrc quclque 
répugnance à s'embarqucr sur un ra1sseau Anglais. I:Infant répon
uit qu"il n'avait aucune répugnance pour l'Anglcterre; qu'il savait 
que cettc puissancc était dans lcs meillcurs rapports avec I'Empe
reur, son Frcrc; qu'elle était d'ailleurs l'alliée nalurellc du Portu
gal; qu'il désirait sincerement être bien avec elle (et il a répété plu
sieurs fois ceLtc dernicre phrase dans sa conversation avec l'Empe
rcur), mais qu'il avait lc sentiment, qu'en consentant à s'cmbarquer 
sur un vaisscau étrangcr, il henrterait l'opinion et blesscrait d'une 
manicre sensible l'amour-propre national; que c'était par cctte rai
son qu'il élait clécidé à ne s'cmbarquer que sur un vaisscau Portu
gais, pour se rendre directemerit à Lisbonnc sans toucher aucun tcr
ritoirc étranger. L'lnfant ajouta spontanément qu'il était également 
trcs-clécidé à maintcnir en Portugal la Charlc qu'il avait juréc; que 
Sa Majcsté pouvait étrc sans inquiétudc à cet égard, ct qu'illa priait 
cnfin de croire que son creu r était pénétré de reconnaissancc pour les 
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ternaes, que Sua Mages tade o Imperador, nosso Augusto Amo, jul
gou dever-lhe dar em circumstanc ia tão importante para o futuro, 
desempenharam esta Com missão na noite do dia 9 de Outubro. O 
Infante ouviu-os com a 'mais seria attenção, mas não hesitou em 
lhes declarar: que as considerações, que acabavam ele lhe ser sub
meltidas, em nada alterariam a sua determinação, que estava fir
memente resolvido a não embarcar senão em navio Po rtuguez, para 
passar direclamente a Lisboa, e que q·uanto á demora, que resul
taria de similbanle determinação, não se dm·eria receiar que in
fluí sse sobre a tranquillidade interna de Por tugal , que escreveria, 
e respondia que ella não seria perturbada. Esta declaração do In
fante, tornando qualquer ulterior deliberação inulil, declarei, po1· 
minha parte, aos Senhores Plenipoten.cinrios Portuguezes, que pas
sava a leva-'la ao conhecimento do Imperador . Sua :Magestadc de
cidiu-se então a fallar, per si proprio, ao Infante, c leve com effeito, 
no dia 12 de Outubro, um a larga conferencia com este Príncipe, c 
crüão reproduziu todos os argumentos c todos os motivos que dois 
'dias antes tinham sido desenvolvidos em seu nome ao Infante pc
los Senhores Plcnipotenciarios Po rtuguezcs, para lhe fazer sentir 
os graves inconvenientes, e mesmo os perigos, aos quacs se expu
nha, se persistisse em não querer embarcar senão eln um dos por
tos Austríacos, e em navio Portn guez, altenta a demora de muitos 
mezes, que então necessariamente experimentaria a sua saída, c . 
por eo nscquencia a sua partida para Lisboa . O Imperador repre
sentou vivamente ao Infante, que um Soberano, c com maior rasão 
um Regente, chamado a ir tomar as redcas do Governo, não podia 
dar-se pressa cni demazia, para volver ao seio do seu povo, que era 
em conseguinte dever seu es colher com preferencia o caminho o 
mais direito e o mais curto, e que se cll e persistia em recusa-lo, 
seria accusado em suspeição como carecendo de desejos a similhantc 
respeito, c querendo prolongar por seu bel prazer a sua estada em 
Vienna. 
. Não obstante estas assisadas representações , persi stindo o I n

fante na sua recusa, o Imperador perguntou-lhe, se tinha porven
tura alguma repugnancia em embarcar em navio Inglez. O Infante 
respondeu, que nenhuma repugnancia tinha contra a Inglaterra; 
que sabia achar-se es ta Potcncia na melhor intelligencia com o Im
perador, seu Irmão; q uc al em d' isso era a alliada natural de Portu
gal; qu e desejava sinceramente es tar em boa intelligencia com ella, 
(esta ultima pbrasc rep eliu o Infante por muitas vezes durante a sua 
conversa com o Imperador), masque estava persuadido, que uma ycz 
que consentisse em embarca r em um navio estrangeiro, offenderia 
a opinião, e feriria pelo lado sensível o amor proprio da sua na
ção; que era por .tal m?tivo que cllc ~sla~a decidido a n.ã o embar
car senão em nav1o Portuguez, para ll' dtrcctamcnto a Lisboa, sem 
tocar cm .tcrritorio estrangeiro. O Infante acrescentou espontanea
mente, que estava decidido a manlc~ em Portugal_a Carta que ti
nha jurado ; qu e Sua Magcstade poclta estar tr~nqmllo a similhante 
respeito, c ·que finalmente lhe rogava acrcdttassc, que sua alma 
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bontés dont elle l'avait comblé . L'Empereur voyant queJ'Jnfant était 
pour cc moment bien déterminé à ne point céder, Sa Majcsté l'en
gagca à réfléchit· séricusement encare sur la conversation qLl'elle 
vcnait d'avoir avec lu i, et à n'énoncer, en attcndant, aacune <ilé
terminalion définitive sur une qucstion aussi grave et aussi com
promettante ponr son avenir. L'Empercur me donna en même 
temps l'ordre de m'assurer par moi-même si l'Infant, apres avoir 
plus múrement réOéchi sur sa posi~ion, ne sentirait peut-être pas 
la néccssité de se rendrc aux conseils de la sagesse ct de la rai.son. 

Nous voyant arrêtés ainsi clans notrc marche r>ar la résistance 
inattendne que nous avions rcncontréc dans cc jeune Prínce, 'je me 
décidai à faire par avant tout, confidenLiellement et dans lc plus 
grand déLail, à J.\!Ir. l'Ambnssadeur d' Augleterre (que Yavais préa
lablement ·informé de l'objet cl du but de mcs confércnces confi
dentiellcs avec Mt:s . Jcs Plénipotenliaires Portugais) de tout ce qui 
.s'était passé entre cu·x ct moi, ct entpe Sa Majesté ct l'lnrf'ant . J'in
vítai ensuitc sir Henry Welleslcy à venir se réunir le lcnclemain à 
ces Messicurs ct à moi, pour prenclre ensemble eu considération les 
moyens que naus pourrions teu ter encare pour vaincre la résistance 
de l'Infant, et, dans Jc cas oú naus n'y réussirions pas, pour naus 
concerler sur les mesUl'cs que, cl'accord avcc son Gouverncment, 
clont nous étions bien cléci.clés à ne point nous séparer claRs cctte 
circonstance, il serait nécessaire d'acloptcr sur-le-champ, IJOur nc 
pas prolonger plus long-Lemps cu Portug·al un état d'inccrtitude 
aussi compromettant . Tou tcs les opinions s'étantr réunies sur lcs 
graves inconvénients auxquels s'exposcrait l'Infant s'il persistait 
it nc vouloir pas passer par l' Anrrlctene, et en même tcmps sur 
J'avantagc qu'il y auruit 1t cc que j'cusse sur cet objet une derniere 
explication catégoriquc avec ce Prince, il fut décidé q.ue je l'au
rais lc jom même à cleux henrcs . Comme j'élais indisposé, l'Infant 
voulut bicn prenclre la peine de se rcndre chez moi, sur mon in
>•itation. Je lu i demandai la pcrmission d'admeltre en ticrs le Comte 
ele Bombelles, qui a élé anléricurcmcnt attaché à sa personue en 
qualité de Chambellan, qu'il honore de sa bienveillance et qui est 
d'ailleurs destiné à accompagner ce Prince it Lisbonne, ou il dé
ploiera le caractere de Ministre Plénipotenliairc et Envoyé Ex
traordinaire ele Sa 1\fajcsté l'Empcrcur. L'Infaut y ayant consenti, 
naus cumes cnscmble la convcrsation dont je vais vaus rendre un 
compte succinct mais exact. 

Je commençai par rcprésentcr à l'Infant que nous avions perda 
jusqu'icí un lemps utí1c ct précieux; qu'cu Eu rape; et, nommé
ment en Portugal ct cn AncrJcterrc, on ne sauratt a quellc cause 
attrib~cr ]e retard prolong6' qn'éprouvait son clépart; que je nc 
P.ouva1s me permettre de garder à cct égarcl plus long-tet:pps le 
Silence, surtout vis-à-vis du C:tbinct Brítanniquc, qui s'était si 
franchement réuni à l'Autrichc dans les intértês de l'Infant, et 
d?nt il. élait lui-même pcrsonncllcment si intéressé à se concilicr la 
bLCnvctllance et l'appuí. Je reproduisis alors à ce Princc les argu-
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esfiava ch eia de reconfuecimeaho peJas bondades com que o tinha 
trataào . Vendo G Impe_rado r que o Infante estava decidido a não 
ceder , Sua l\Iagestar.le o convidou para que reOecLissc sNiamcntc 
sobre a conversa que tinoba tido com elle, não emmciando, no 
entanto , nenhuma determiuaç·ãa definitiva sobre q ueslão tão grave 
e de tanto compromet~imento para o futuro; o Imperador ordenou
me ao mesmo tempo indagasse de per mi m, se o Infante, depois ele 
haver ma is maQluramentc reflecl iclo sobre a Slla posição, nlio reco
nhecia porventura · a necessidade de adaptar os conselhos dictados 
pela sabedoria e pela rasiio . · 

Achal.'ldo-nos .embaraçados na nossa marcha pela inesperada rc
sislencia, que encontramos u'esle joven Príncipe, decidi-me, pri
meiro que tudo, a dar parte c<!mfi.dencial c detalhada ao Senhor Em
baixador de Inglaterra (ao qual havia previamente informado qual 
era o objcclo e o fim mas minhas confereHcias confidenciaes com os 
Senhores P lcn ipotenciarios Portuguezes) de tudo quanto tinha pas
sado entre mim c elles, e enlrc Sua 1\iagcstaclc e o Infante . Convi
dei depois Si r Hcnry "\Vcllesley a unir-se a mim c itquelles Senho
res no dia seguinte, para del iberarmos sobre os meios, que ainda 
poderíamos empregar , a fim de vencer a res islcncia do Infante, e, 
.no caso de o não conseguirmos, concorcl~r nas medidas, que em 
harmonia com o sen govcmo, ele cuja opinião estava mos firmemente 
resolvidos a niio nos separar n'cs la crise, conviria adaptar imme
d iatamente,'para não prolongar por mais tempo em Portugal um 
eshado de incerteza de tanto compromellimenlo . Concordando todas 
as 0p iniões nos graves i nconven ientes, a que se exporia o Infante, 
se persistisse em não querer passar a Inglaterra, e ao mesmo tempo 
sobre a vantagem, que se seguiria se cu ti v esse com este Principc 
uma ultima explicação cateqorica, decidiu-se que cu o realisasse 
n'esse mesmo dia pelas duas horas: como me achava claentc', o In
fante quiz ter o incommodo ele aceitar o meu convite, passando a 
minha casa . Pedi-lhe l icença para 'admittir uma terceira pessoa, 
que era o Conde de Bombell es, o qual o tinha anteriormente acom
panhado na qualidade ele seu camarista, a qu'cm honrava com a 
sua benevolencia, e que alem d'isso estava nomeado para acompa
nhar este Príncipe ahé Lisboa, onde assumirit o carncter ele Minis
tro Plenipotencia rio e Enviado Extraordinario de Sua Magestadc 
o Imperador. Tendo o Infante ' prestado o seu consentimento, tive-' ' mos juntos a conversação, de que püsso a dar a Vossa Alteza conta 
resumida, po rém cxacta. 

Comecei representando ao Infante , que tínhamos até aqu i per
dido um tempo uti l e precioso, ql'lc na Eu ropa, e sobre tudo em 
Portugal e na Inglaterra, não. se saber ia a que c~ usa attrihu ir ·a 
prolon"ada demora, que expenmentava a sua parttda, que üão me 
era l icito guardar por ma is tempo o s ilencio, particularmente para 
com o Gabinete J3r itann ico, que com tanta franqueza se hav ia re
unido á Austr ia a bem dos interesses do Infante, e cujn. benevolen
cia c apoio era ele seu g rande interesse pessoal concil iar . Reproduzi 
então a este Principe os argumentos e considerações ma is proprias 

1827 
Outubro 

18 



1827 
Outubro 

18 

REINADO DA SENHORA D. MARIA H . 

ments ct les considérations lcs plus propres à l'ébranlcr; je lui dé
clarai sans réscrve que, dans sa position, il n'avait que eleux partis 
à prcndre, ou celui de se décider à faire venir sur-le-champ un 
va isscau de gucrre Portuga is en Angletcrre, ou il se rcndrait di
rectement de son côté pour s'y cmbarquer le plutôt possible; ou 
celui d'attcndre à Vicnnc les tlécisions ultérieures de I'Empercur 
Dom Pedro, auquel les Cabinets de Vienne et de Londres seraicnt 
dans le cas de faire part eles motifs qui auraient cngagé l'lnfant à 
ne pas se soumettre sur-le-champ /, scs ordres. J'ajoulai que, s'il 
se décidait pour la premicrc altcrnativc, j'étais pret à expÇelier un 
coul'l'ier à Londres pour eu informcr le Gouvcrnernent Britanniq'ue, 
et que, sms vouloir me permettrc ele préjugcr ses décisions, je ne 
dou tais point qu'il ne se 'prêLttt volontiers à seconder à cet égard 
ses désirs. Jc fini s par rappeler à l'Infant lc prix que mettrait l'Em
pereur a lui voir suivre aYec confiance ses conseils, qui !ui avaienl 
été jusqu'ici si ulilcs, et jc nc !ui dissimulai point que Sa Maj esté 
était profondémcnt atrectée de la rósistance qu'il le'u r opposait. 

Je nc tardai point a m'apercevoir qu'e j'avais cu· te bonhcur de 
faire sur l'Infant une imprcssion pro funde; il était visiblement 
ébranlé, et, apres quclques instants de réllexion, il céda cnfin aux: 
conseil s de l'amitié et ele la ra ison . Dt~s cc moment la conversalion 
ele l"Infaqt clevint vive ct animéc; il ·s'exprirn a envers moi avcc au_.: 
tant de francbise el de naturcl qu'il avait rnis jusqu·c-là de réserve 
dans .s,es réponses. Il me dit qu'il était prêt à se rcndre cn Angle
tcrre ponr s'y cmbarqucr le plu'tot possible sur un vaisseau Por
tugais; qu'il donnerait cn conséquence lcs ordres nécessaircs, et 
qu'il me priait d'écrirc, de mon colé, cn An'glcterre el en Portugal 
pour en prcsser l'cxécution; qu'il croya it elevo ir à la Nation Por
tugaise ct se elevoir à lui-mêmc de ne pas rcntrer dans sa Patrie 
sous un au re pavillon que sous le pavillon Portugais. Dans le cou
rant de cetlc conversation, il nc disconvint pas qu'il avait red9uté 
de passer par l'Anglcterre, parce qu'il savait qu'on y avait cu con
tre I ui de fortes prévcntions, et qu'il craignait d'y etrc mal rcçu; 
il commença ensuite spontanémcnt à me parl er avcc chaleur de la 
ligue de conduite qu'il se proposait de suivre à sou arrivéc à Lis
bonne, et je fus surpris, je l'avouc, de la rectitude eles príncipes 
ct de la sagesse eles vues qu 'i l me déve!oppa avec un ordre ct une 
clarté remarquable;;. J.a maniere dont l'lnfa"nt s'est expliqué vis-à
vis de moi dans cette circonstancc, nc me pcrrnel pas de doutcr 
qu'il cst dans lcs rncillcurcs elispositions, et qu'il cst non-seule
ment fcrmcment. résolu à maintenir la Charte, mais qu'il en scnt 
mt!rne l'i.mportance et la néccssité. En me quittanl, il me pria de 
portcr scs dernieres eléterrninat.ions à la connaissance ele l 'Empe
reur, cc que jc m'empressai de faire,. et il me demanda ensuitc de 
voul?ir bien m'occupcr avec lVIrs. lcs Ministres Portugais de toutes 
les dtsposilions rclalivcs à son départ, cc que nous venons de fait·e, 
ct cc dont J'au.rai l'honncnr de vous entrctcnir dans une dépêche 
dont 1\Ir. de Ncumann sera porlcur. . 

Tel est, mon Prince, lc récit fidclc de ce qui s'cst passé ici avec 
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para o commoverem; declarei-lhe sem rcbuço que, na sua posição, 
só tinha dois partidos a seguir. ou decidir-se a mandar vir um na
vio de cru erra Portuguez a Inglaterra, para onde .deveri a por sua 
parte dirigir-se dircctamcnlc, para ali embarcar o mais depressa 
possível; ou esperar em Vie~1na as ulte;iores decisões do Imperador 
Dom Pedro, a qu·cm os Gabmetcs de V~enna e de Londres dev eriam 
participat· os motivos, que determinaram o Infante a não cumpri r 
immediatamente as suas ordens ; acrescentei, que se ellc se deci
disse pela primeira alternativa, estava disposto a expedir um cor
reio a Londres para dar parte ao Governo llritannico, c que, sen't 
me atrever a prejudicar as suas decisões, não duvidava que aqu cll c 
Gabinete annnisse de bom grado a auxiliar a tal respeito os seus 
desejos; conclui l embrando ao Infante o apreço que o I mperador 
faria, vendo-o seguir os seus conselhos, que tão utcis haviam até 
aqui provado .. e não lhe encobri, que no animo de Sua M:agcs tadc 
h avia feito grande impressao a rcsislcncia que clle havia· opposto . 

Não tardei em perceber, que tinha tido a ventura de fazer no 
animo do Infante sensação profumla, c qu e ell e estava vi sivelmen te 
abalado em sua rcsolu çilo; depois de alguns instantes .de rcllcxão, 
cedeu por fim aos co nselhos de amizade c da rasão. Desde este mo-. 
mento a couversa do lnfanLe tornou-se viva c animada; expres
sou-se para comi go com tanta franqueza c tão pouca alfecta<:ão, 
quãnto tinha sido acautel aclo em suas respostas . Disse-me que es
t ava promplo a partir para Inglaterra, vara ali embarcar o m ~ i s 
depressa possiYel em um navio Portuguez, que em conseguinte 
daria as ordens necessar ias, c que me rogava hou~cs se, por minha 
parte, de escrever para Inglaterra c Portugal a fim de accelera r a 
execução; que julgava. dever á Nação Portugueza, e a si proprio, 
não voltar á sua patria sobre vaso que trouxesse outra bandeira. 
qu e não fosse a bandeira Port ugucza: durante esta conversa , n5o 
discordou guc tinha tido receio de passar por Inglaterra, porqne 
sabia .houvera ali cont!·a cllc fortes prevenções, c r eceio v a ser ,mal 
recebido ; começou depois a falia r espontaneamente, c com mui to 
cal~r na linha de conclucta, q uc tencionava seguir na sua cheg·ada 
a, Ltsboa ;· c na verdade confesso fiquei admirado da r ccti dão dos 
principias e sabedoria das Yistas, 'quc desenvolveu, com uma orde m 
e clareza notaveis. O modo pelo qual o Infante se explicou comigo 
n 'csla circumstaucia, não me permittc duvid ar, que cllc cst;; na :< 
melhores disposi ções, e que se acha nüo sómentc na fi rme re3olu
cão de manter a Carta, 1has que até conhece a sua irnportanci a e 
;ecessidadc. Qunndo se despediu, pediu-me que levasse ao co nh e
cimento do Imperador as suas ultimas clctcrmina ções, o que me dei 
pressa em cumprir, e rogou-me quizesse,cncanegar-me, com os Se
nhores :Ministro s Portuguczes, de toda s as disposi ções relati vas ;i 
sua partida; o ' que acobámos de faz er , e do que terei a honra de 
discorrer com Vossa Alteza em um despacho, do qual Mr. de Ncu
m ann será portador . 

Tal é, meu Príncipe, a narração fiel do qu e aqui se passou com 

1827 
Outubro 

18 



18~7 
Outubro 

18 

46 REINADO DA SENHORA D. JUARIA 1T. 

l'Infant, dcpuis !c momcnt de l 'arrivéc de 1\Ir. de Villa Real ; si la 
résislance qu' il nous a opposé dans lc príncipe csl rcgrcttablc sous 
le rapport surlout de la pcrte de temps qu'cllc a entra!née, clle a, 
d'un autre côté, l'ava nlagc de nous ofí'rir une véri tablc ga1·anLie de 
la si~cérité dcs in tcntions de ce jcune Princc, qui n' a cédé qu e par 
convJction, ct qui, du moment ou i! a été convaincu, a manifesté 
lcs dispositions lcs plus favorables et lcs príncipes les plus confor
mes à nos voeux . C'csl p:tr un scntimcnl d'amour-propve national , 
peul-être cxagéré mais louablc cn lui-mêmc, qu'il a tenu forte
mcnt à arriver à Lisbonnc sur un vaisscau Por tugais, ct, 50 U5 cc 
rapport, sa résis~ance es t ex:cusablc. J'ai, au res te, mis tous mcs 
soin5 à ra55urcr cnlicremcnt J'Infant 5ur la manicrc dont il serait 
rcçu cn Anglctcrrc. Je lu i ai promis que l 'Empcrcur lc rccoml?an
dcrait parLiculiercmcnt à la bienvcillance personnellc du ROI, el 
Sa Majesté m'a cJTccLircmcnt donné l'ordrc de chargcr expressé
ment Votrc Altcssc de mcltre to nt 5011 soin à préparcr à cc j cunc 
P rincc un accucil favorable ct bienveillant, tant de la part du Roi 
que de cellc de 5011 Gouvcrnemcnt. 

Votre Altcsse csL autorisée à communiquer la préseutc dl!pcchc 
sans ancune réservc à :Mr. le princip,al Secrétaire d'É tat. 

Ucccvcz, etc. 
Son Altcssc Monscigncu r lc Princc E stcrhazy . 

:McLLernich . 
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o I nfante, depois elo mom ento da chegada do Senhor Conde de Villa 
Real; se porventura a resislenci a, que occorreu no principio, é para 
]lamentar, com especialidade em r a são da perda de tempo occasio
nada; t rouxe por outro lado a vantagem de nos apresent<~r uma 
verdadeira gara ntia ácerca da sinceridade das intenções d'este jo
ven Príncipe, qu e cedeu por convicção sómente, e que no momento 
em que foi convencido, manifestou as disposições as mais favora
nis, e os principias os mais conformes com os no ssos desejos. É 
por um s·en~im.enho de am0r proprio nacional, talvez exagerado, 
mas louvavel em si mesmo, que ell e insistiu fortemente em querer 
chegar a Lisboa sobre um navio Por tugu ez, c por este l ado é des
culpavel a sua repu gnanci a. Quanto ao mais, desvelei-me em tran
quil!isar completamente o I nfante sob re o modo com que seria re
cebido em Inglaterra. Prometti-lbe que o Imperador o recommen
daria particularmente á benevolencia pessoal do Rei; Sua Mages
tade me ordenou com effeito de encarregar Gxpressamente a Vossa 
Alteza , que haja de empregar toda a sua ctflcacia. para que cstejo
ven Prí ncipe encontre um a r ecepção favor-ave! c henevola, tanto 
por parte d'El-Rci, como por pa rLe do seu Governo. 

Vossa Alteza fica auctorisado para communicar o presente des
pacho, sem reserva alguma, ao Primci,ro Secretario d'Estudo assis
tente ao despacho . 

Digne-se aceitar, etc. 
A Sna Alteza o Príncipe de Esterhazy. 

Metter~] i ch. 
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II PROTOCOLE. 

r;CIIliC, lc !20 Octobre 1827. 

PRÉSE~TS. 

De la pa1·t de l' Âttl?'iclte: 

Mr. le Prince de 1\Ietternich . 
:Mr. le Comle de Lcbzeltern. 
1\ir. le CheYalier de Neumann. 
A-lr. le Comte Hcnri de Bornbellcs. 

De la part de l'Angletern: 

1\lr. l'Ambass;;.dcur d'A.nglelcrrc. 

De la part de Bon A llesse Royale l'In{ant Dom Miguel: 

Mr. lc Daron de Villa Sccca . 
Mr. le Comtc de Villa Real. 

1\irs. le Pléni polentiaires Portugais ayant prié Mr. Ie 
Prince de l\ietternich de vouloir bien réunir une seconde 
confércnce pour recevoir la communication des lettres que 
Son Altesse Royale I'Infant avait écrites et signées Ia vcille, 
po ur Sa l\1ajesté I'Empereur Dom Pedro 30n Auguste Frêre, 
pour Sa Majeslé le Ro i d' Anglcterre, et pour sonAltesseRoyale 
l'lnfanlc Dona lzabcl:Maria, Régcntc du Portugal, dans Ies
quellc letLTes I'Infaut, conformément à l'opinion du Cabi
net de Viennc, prend la doubJe· qualité ele Lieutenant et 
de Régent du Uoya ume ; et le Prince de Mctternich s'étant 
empressé de réun ir la conférencc chez lui le 20 Octobre~ 
selon le désir de 1\Irs. lcs Pléni potentiaires Portugais, ces 
1\lessieurs ont fait lecture de trois lettres ci-dessus mention
nées, et en ont déposé au Protocole les copies et les tradu
ctions. On a payé généralement un juste trihut d'éloges à 
la sagesse, à la loyauté et à la rcctitudc dcs príncipes qui 
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2.0 PROTOCOLO. 

Vianna., SO de O~tl11bro de 18!!7. 

PRESE~TES. 

Por pa1·ta da AustTia: 
Sua A.Heza o Príncipe de Mclterni cb . 
Sua Excellencia o Conde de Lebzeltcrn . 
O Cavalheiro de Neumann. 
Sua Excellencia o Conde de Bombelles. 

Por pa1·ta da Inglata·rra: 
Sua Excellencia o Embaixador de Inglaterra. 

Por parta de Sua Alteza Real o Infante Dom Miguel: 

O Senhor Barão de Vi !la Sccca . 
Sua Excellencia o Conde de Villa Real. 

Os Senhores Plenipotenciarios Portuguezes, tendo ro
gado a Sua Alteza o Príncipe de Mettcrnich houvesse por 
bem _reunir uma segunda conferencia, para receber a con:
m~tcação das cartas, que Sua Alteza Real o Infante haVla 
escnpto e assignado na vespera, para Sua 1\Iagestade o Im
perador Dom Pedro seu Aucrusto Irmão, para Sua Magestade, 
o Rei de Inglatera,' e para 

0
Sua Al'teza Real a Infanta Dona 

lzabel Maria, Recrente de Portugal, em cujas cartas o In
fante, em conformidade com a opinião do Gabinete de Vienna, 
toma o duplicado titulo de Logar-Tenente e de Regente do 
Reino; e tendo-se o Príncipe de Metternich dado pressa em 
reunir a conferencia em sua casa ne dia. 20 de Outubro, 
segundo o desejo dos Senhores Plenipotenciarios Portugue
zes; estes Senhores leram as tres cartas acima mencionadas, 
e depositaram no Protocolo as copias e suas traduoções. 
Deu-se geralmente um justo tributo de louvores á sabedo-

Toll . 'VI. 
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ont pré idé à leur rédaction. Il a toutefois été ohservé que 
la lettre de l'Infant à l'Empereur Dom Pedro ne renfcrmait . 
aucune réserve de ses droits personnels; qu'à Londres ce
pendant ou avait pensé que cette réscrve serait désirable. 
1\Iais Mr. le Prinr.e de Metternich a répondu que l'Infant 
s' étant déjà explicitemen t réservé tous scs droils dans la 
1ettre qu'il a écrite à l'Empereur Dom Pedro son Frere, 
en ]ui envoyant son serment à la Charte Portugaise, une 
eco nde réserve serait aujourd'bui superllue; qu'il était tou

lefois tres-naturel qu'en Portugal on attacbfit une haute 
valeur à cette question, qui se lie nécessairement à celles 
de la confirmntion de l'acte ~'abdication de l'Empereur Dom 
Pedro, de l'envoi de la jeune Reine I\Jaria da Gloria en Por
tugal, et de la séparation totale et définitive des deux Cou
ronnes; qu' on pouvait être, au reste, parfaitement tran
qu illc à cct égard, vu que I' .Autriche et l'Angleterrc étaient 
pénétrées de l' importance de ne pas laisser plus long-temps 
indécises des questions d'un si haut intérêt pour la tran
quillité intérieure du Portugal, et que ces dcnx Puissances 
étaient délerminées à réunir leurs soins et lcurs efforts pour 
en prcsser et en obtenir la décision à Rio-Janeiro. 

Les explications fournies sur cet ohjet par 1\lr. le Prince 
de :Mellernich ayant été trouvécs pleinement satisfaisantes, 
on a reconnu que la réserve en question .serait inutile. 

Mrs. les Plénipotentiaires Portugais ont annoncé ensuitc 
à 1\fr. I' Ambassadeur d' Angleterrc que l'Infant avait pré
Yenu les vreux de son Gouvernement en ·e décidant spon
tanément à adresser une .seconde leltre confidentiellc ct affe
ctueuse à J'Infante sa Sreur, pour la rassurer sur son ave
nir. Ces .lVIcssie!lrs ont ajouté que l'Infant s'était également 
décidé à écrire par duplicata à l'Infante sa Sccur; que tou
tes ces lcttres élaient prêtes, signées et cachelées; qu'il ne 
leur restait par conséquent qu'à prier Mr. le Prince de Met
tern ich de vou lo ir hien en presser I' expéclifion par la. voie 
de Londres et de Madrid. Mr. le Prince de Mettermch a 
~on~é l'assurance positiYe que ces deux ex~éditions par
LlraJent dans le plus bref délai possihle, et 1! a en consé
quence engagé Mrs. de Vi lla Secca et de Villa Real à lui 
envoyer dans la journée de demaiu les lettres de Son Al-
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ria, á lealdade e á rectidão dos principios, que presidiram 1827 
á sua redacção. Todavia, observou-se que a carta do In- Ou~0bro 
fante ao Imperador Dom Pedro não continha reserva al-
auma dos seus direitos pessoaes, reserva esta que em Londres 
~e juluou muito para desejar. Mas Sua Alteza o Principe 
de Me~ternich respondeu, que tendo-se já o Infante reser-
vado explicitamente todos os seus direitos, na carta que 
escreveu ao Imperador Dom Pedro, seu Irmão, quando lhe 
enviou o seu juramento á Carta Portugueza, seria agora su-
perflua segunda reserva. Que era porém muito natural que 
em Portugal se déssc grande apreço a esta questão, que ne
cessariamente está ligada com aquellas da confirmação do 
acto de abdicação do Imperador Dom Pedro, da ida da jo-
ven Rainha Maria da Gloria para Portugal, e da separação 
total e definitiva das duas Coroas; que, quanto ao mais, po-
diam estar inteiramente socegados sobre Lal particular, visto 
que a Austria e a Inglaterra estavam convencidas da impor-
tancia de não deixar por mais tempo indecisas questões de 
tamanho interesse parà a Lranquillidade interna de Portu-
gal, achando-se estas duas Potencias resolvidas a 1·eunir cui-
dados e esforços para apressurar e obter decisão do Uio de 
Janeiro. 

As explicações dadas sobre este objecto, por Sua Alteza 
o Princ.ipe de 1\Ietternich, sendo plenamente satisfactorias, 
reconheceu-se que a re erva de que se trata seria inutil. 

Os Senhores Plenipotenciarios Portuguezes an nuncian:nn 
depois a Sua Excellencia o Embaixador de Inglaterra, que 
o Infante tinha prevenido os desejos do seu Governo, deci
dindo-se a escreYer espontaneamente uma segunda carta con
fidencial c cheia de affeição á Infanta, sua Irmã, para a tran
quillisar quanto ao futuro. Estes Senhores acrescentaram, 
que o Infante tinha igualmente decidido escrever por dupli
cata ú Infanta, sua Irmã, e que as uas cartas estavam prom
ptas, assignudas c lacrada., não f~lta~do em conseguinte se
nüo rogarem a Sua A~t~za ~ Pnnctpe ~e Metternich qui
zesse apressar a e:xpedtçuo ct ellas pela vta de Londres e de 
1\'Iadrid. Sua. Alteza o Príncipe de 1\letternich assegurou po
sitivamente, que estas duas expedições partiriam com a me
nor demora possível, e em conseguinte convidou os Senho
res Villa Secca c Villa Real para lhe env iarem no dia de 
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tesse Royale ainsi que les dépêchcs dont ces Messieurs pour
raient désircr vouloir les accompagner. 

Mrs. les Plénipotentiaires Portugais out enfio obsené 
que l'appui rranc et loyal qu'ils avaient constamment ren
contré clans Mr. le Marquis de RezeJ11cle pour toutes les qucs
tions relntives tant au départ de l'Infunt qu'à lu direction 
ct à l'accélération du vopgc de ce Prince, les avnit enga
gés à le tenir sommairement au courant de leurs lransa
'ctions, et à le sonder sur Je désir qu'il pourrait peut-être 
avo ir d' assister aux conférences dcstinées à en consacrer le 
résultat; mais que Mr. l'Envoyé du BTésilleur avait répondu 
qu'il avait satisfait aux instructions de l'Empcreur son Mai
tre en faisant connailrc franchement à l'Infant les intentions 
de son Augusle Frere relativement à son départ et à son 
voyage, mais que 11' élant pas spécialement auto ri sé à prcn
dre part aux affaíres du Portugal, ainsi qu'ill'avait annoncé 
dans une des réunions confidenLielles antérieures, il avait 
préféré de ne point assistor aux conférences qui y étaient 
relatives. 

En suíte de cette déclaration, il a été convenu de ne 
point invitcr Mr. le Marquis de Rezende à assistcr à la lH'é
senle séance, d' ell clore le Protocole, ele lc soumettre, ainsi 
que celui de la séal'lce précédente, à la signature de Mrs. 
les Représentants d' Autricbe, d' Angleterre et de Portugal, de 
conserver les deux Protocoles originaux duns les archives de 
la Chnncellerie de Cour ct cl']~tat à Vicnne, mais d' en déli
vrer des copies légalisées à Mr. I' Ambassadeur d' Angleterre 
et à Mrs. les Plénipotenliaircs Portugais{ 

Metternieh . 
Lebzcltero. 
Neumann. 
H. de Bombellcs. 

H. W ellesley. 
Conde de Villa Real. 
Barão de Villa Secca. 
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úmanhã as cartas de Sua Alteza Real, bem como os despa
chos que estes Senhores julgassem conveniente dever acom
panha-Ias. 

Os Senhores Plenipotenciarios Portuguezes observaram 
finalmente, que o apoio franco e leal que tinham. constan
temente encontrado no Senhor Marqucz de Rezende, em todas 
as questões relativas tanto á partida do I ofa n te, como ú di
recção e acceleração da viagem d' este Pri oci pe, os havia de
cidido a participarem-lhe summariamente quanto occorria 
n' estas transacções, sondando-o á cerca do de ejo que po
desse talvez ter de assistir ás conferencias, destinadas a con
signar o resultado; porém que o Senhor Enviado do Brazil 
lhes tinha respondido, que havia satisfeito ás instruc.ções do 
Imperador seu Amo, fazendo conhecer francamente ao In
fante as intenções de seu Augusto Irmão áccrca da ua par
tida e da sua viagem; mas que não se achando especialmente 
auctorisndo para tomar parte nos negocias lle Portugal, 
como o havia annunciado em uma das reuüiões confiden
ciaes anteriores, tinha· preferido deixar de assistir ás con
ferencias, que diziam respeito a tal assumpto. 

Por effeito d' esta declaração, assento u-se de não convi
dar o Senhor Marquez de Uczcnde para ass istir á presente 
sessão, de fechar o Protocolo, de o submelter, hem como 
o da sessão precedente, á a ignatura dos Senhores Repre ·en
tantes da Austria, da Inglaterra e de Portugal, de conservar 
os dois Protocolos origi naes nos archivos da Chancellaria 
da Côrlc e do Estado em Vienna, entregando, todavia, copias 
legalisadas ao Senhor Embaixador de Inglaterra c aos Se
nbore PJenipotenciarios Portuguezes. 

1\Ietternich . 
Lebzcllern. 
Neumann. 
H. de Bombelles. 

H. Wellesle)'. 
Conde de Villa Real. 
Barão de Villa Secca. 
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Traduction d'unc lcttrc de Son Altcsse Royale l'Jnfant Dom llfigucl 
à Sa Majcsté l'Empereur dt' B1·ésil. 

Sire. 
Vi cn ne, I e 1 !l Oclobrc 1827. 

J'ai rcçu lc Décrct que Votre .M:ajcst6 Impérialc ct Royalc Tres
Fidclc a daigné m'adrcsser en date du 3 Juillel, par leque] Votrc 
Majcslé a bictf voulu me nommcr son Lieutcnant cl Régcnt dcs 
Royaumcs de Portugal, dcs Alganes el de lcurs dépendanccs; et 
en me conformant aux déterm inations souvcraincs de Votrc Ma
jesté, jc m'occnpai aussitôt ele fairclcs dispositions nécessaircs pour 
me rcndre à J~isbonne, afin de remplir les vues sagcs ct patcrnclles 
de Votre :Majcslé cn go1tvcrnant ct régi sanllcsdits Royaumes con
formémcnt à la Charle Constilulionnellc que Volre Majeslé a oc
lroyée à la Nation Portugaise. 

Tous mcs offerls tendront au mainlien des Inslilulions qui ré
gissentle Portugal, ct ;\ conlribucr, autant qu'il set·a en mon pou
vir, à la conservalion de la tranquillité publique dans cc Pays, en 
m'opposant à cc qu'cllc soil troublée par des factions, queiJo que 
soit leu r origine, faclions qui n'auront jamais mon <tppui. 

Que le ciel conserve lcs jours précieux de Votrc l\Iajeslé, ele. 

L'lnfanl Dom ~liguei. 

Copie de la lcttrc de Son Altessc Royalc l' In(ant Dom lJ!igucl 
à Sa JfajesttJ JJritanniquc, 

Vicnnc lo 19 Octobro 1827. 
Sire. 

Le Décrct par lcquel l'Empereur ct Roi mon Frcrc vient de me 
nommer son J.ieulcnanl et Régcnl dans le Royaumc de Portugal 
el de~ Algat:vcs ct. scs dépcndances, m'élant parvenu, un de mes 
pr~miCrs so tns dotl êlrc de porlcr cettc haule résolution à la con
natssa~ce dcVotre Majcsté. Convaincu de Ia part qu'ellc y prendra 
par suttc de l'anciennc ct intime alliancc qui a Loujours cxisté en
tre lc Portugal el la Grandc-Brclagnc et que jc désirc sincere
~ent ~ultivet·, j'osc me llallcr qu'ellc 'voudra bicn m'accorder sa 
bJcnvetllance ct son appui; lc but que je me pro1>ose étant de main-
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Carta de Sua Alteza Real o Infante Dom .Dfiguel a Sua l1fagestade 
o Imperador do Bm::il. 

Senhor. 
Vicn~a, 19 de Outubro de 18~7 . 

Recebi o Decreto, que Vossa Magcstade Imperial c Real Fidc
lissima houve por bem dirigir-me r.m da ta de 3 de Julho, pelo qual 
Vossa Magcsladc se dignou nomear-me seu Logar-Tenenle c Re
gente dos Reinos de Portugal c Algarvcs c seus domínios ; c con
formando-me com as dctcrminacões soberanas de Vossa Magcstade, 
occupei-mc desde logo das disp~si~õcs neccssarias para marchar a 
Lisboa, a fim de preencher as sabias c pa lcrnaes vistas de Vossa 
Magestade, governando c regendo os cli tos Re inos em conformidade 
da Carta Constitucional por Vossa l\Iagestade outorgada á Nação 
Porlugueza. 

Todos os meus esforços terão por objecto a manutenção lias ln
sliluiçõcs, que regem em Portugal, c contribuir quanto cu possa 
para a conservação da lranq uillidadc publi ca n'aquclle Reino, c 
op_pondo-me a que clla seja per turbada por facções, qualquer que 
sep a sua origem, facções qne jamais lerão o meu apoio. 

Deus guarde a Vossa 1\lagcstadc, etc. 

O Infante Dom Miguel. 

Traclucção da Carta de Sua Alte:a Real o Infante Dom .DJiguel 
a Su" Ilfagcstade Britannica. 

Senhor. 
Viennn, 19 de Outubro de '1821. 

Havendo chegadó ás minhas mãos o Decreto, pelo qual o Im
perador e Rei meu Irmão acaba de nomear-me seu Logar Tenente 
e Regente do Reino de Portugal c Algarvcs, deve ser um dos meus 
primeiros cu idados levar es ta ulta reso lução ao conhecimento de 
Vossa Magcstadc. Convencido ,da pat'le que Vossa Magcstadc to
mará n'ella, em conscqucncia da antiga c intima alliança, que ex i _ 
tiu sempre entre Portugal c a Grau-Bretanha, e que cu desejo sin
ceramente eullivar, ouso lisonjear-me que Vossa l\(agcslade se di
gnará conceder-me a sua bcncvolcncia c o seu apoio; poisquc o 

1827 
Outubro 

'20 



1827 
Outubro 

20 

56 REINADO DA SENHORA D. JIIARIA li. 

tenir invariablement la tranquillité et le bon ordre en Portugal, 
au moyen des Institutions oclroyées par l'Empcreur ct Roi mon 
}'rere, Institutions que je suis fermement résolu de faire respectcr. 

J'adress,e cettc demande à Votrc Majes té, en attcnclant que j'aie· 
l'honneur de la lu i faire personnellcment, ave c la co nuance. que· 
m'inspire sa haute sagesse et l'intérét qu'ellc il toujours porté à 
toute ce qui regarde ma familln et le bieu-être du Portugal. 

Je prie Votre Majesté d'agréer l'hommage de mes sentiments. 
d'altachement et de la hautc considération, etc. 

L'Tnfant Dom ~liguei. 

T~·aduction d'un.e lettt·e ele Son Altesse Royale l' In[ant Dom .iJ'Iiguel,. 
à Son Altesse Iloyalc llladamc l' Infante 

llégcnte d·u Port·ugal. 

vicnnc, le ·19 Octobre 1827. 
Ma chere Sceur. 

Quoiquc je doive supposer que vous ·êees déjà informée de la 
résolution pri_?c par notre Augusle Frere et Ro i de me nommer 
son Lieutenant et Régent eles Royaumes de Portugal et eles Algarves 
et de leurs dépendanccs, pour les gouverner conformément à ce 
qui se trouve prescrit dans la Charte Constitutionnclle donnée par 
notre Auguste Frerc à la Nation Portngaise, je nc saura is toute
fois me dispenser de vous annonccr que j 'ai rcçu !e Décret du 3 
Juillet de J'année couranle, en vertn clnqucl je me trouve p1eine
nement autorisé 'à prcndrc possession de la Régence du susdit 
Royaume. 

Déterminé à maintenir intactes Ics Loi s du Royaume et les ln
stitutions octroyées légalement par nolr e Auguste Frere, et. que 
naus avons tous juré de maintenit· et ele faire obscrYer, et de réf,:r 
par ellcs lcs susdits Royaumes, il conyient que jc lc rléclare ainsi, 
atin que vous veuillez bicn, ma cbere Smur, donner_ à cctte décla
ration solennclle la publicité requisc, ct que vous fa ss icz connaitre 
en mcrne temps la fermc intention dans Jaqu cllc jc me trouve de 
comprimer les factions qui, sons quclque prélcxte que ce soit, 
tcndrai en t à troublcr la tranquillité publique en Portugal; dési
rant que les erreurs et fautcs passées qui au.ra ient pu être commi
ses soient llvrées à 1.m enticr oubli, et que la concoTde et un esprit 
parfait de conciliation succcdent aux agitations déplorables qui 
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fim que teiJhO em vista é o de manter invariavelmente a.tranquil
lidade e a boa ordem em Portugal por meio das Instituições,. que 
estou firmemente resolvido a fazer respeitar. 

Dirijo esta supplica a Vossa Magestade, emquanto não tenho 
a honra de pessoalmente a fazer, com a confiança que me inspira 
a. alta sabedoria e o interesse, que Vossa Magestade tem tomado 
sempre por tudo quanto importa á minha família e á fortuna de 
Portugal. 

Rogo a Vossa Magestade se digne aceitar o tributo dos meus 
sentimentos de respeito e da alta consideração, etc . 

O Infante Dom Miguel. 

Carta de Sua Alteza Real o Infante Dom lJfiguel 
á Senhora lnfanta Regente. 

Vienna, 19 de Outubro de 18':!'7. 
Minha querida Mana. 

Postoque eu deva suppór que já ,terá chegado ao seu conheci
mento a soberana resolução, effectivamento toq1ada por nosso Au
gusto Irmão e Rei, de me Homear seu Logar-Tcnenle e Regente 
n'esses Reinos para os governar na conformidade do que se acha 
prescripto na Carta Constitucional, dada por nosso Augusto lriJ!ãO 
á Nação Jlorlugueza, não posso todavia dispensar-m~ de lhe an
nunciar que chegou ás minhas mãos o Decreto de 3 de Julho do 
presente anuo; em virtude do qual me acho plenamente auctorisado 
para assumir a Regencia dos Reinos de ·Portugal c Algarves e suas 
dependencias. 
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Determinado a manter illesas as Leis do Reino, e as Institui
ções legalmente outorgadas por nosso Angusto Irmão, c que todos 
jnrámos de manter e fazer observar, e de por cllas reger os sobre
ditos Reinos, cumpre-me que eu assim o declare, a fim de que a 
:Mana dê a esta solemne declaração a competente publicidade, e 
que queira fazer c?ns.tar ao _mesmo temp~ a firme intenção em que 
me· acho de compnm1r facçoes, que debaixo de qualquer pretexto 
tentem perturbar a tranquillidade publica o' esses Reinos; desejando 
eu que os erros e culpas passadas, que pQssam ter sido commetti
das, sejam entregues a um tol~l. es51uecimento; ? que a concordia 
e um perfeito espírito ~e concillaça~ succedam as deploravcis a-gi
tações, que têem desumdo uma Naçao, celebre nos annaes da H1s-
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ont désuni une Nation célebre dans les fastes de I'Histoire par ses 
verlus, sa valeU!·, sa loyauté et son dévoument à ses Princes. 

Afin d'exécutcr les intcntions royales de notre Auguslc Frerc, 
je me dispose à retourner en Portun-al, et je vous demande, ma 
chcre Sreur, que, sans aucune pcrtc 

0

de temps, vous fassiez prépa
rcr et partir pour le port de Falmouth une frégate et un brick, 

·afin qu'ils puissent servir à me transporter à Lisbonne. 
Que Dieu, ma chcre Sreur, vous ait en sa saiote ct digne garde. 

Miguel. 

Ille PROTOCOLE. 

Vimne, le 23 Octol!re 1 8~7. 

PRÉSENTS. 

De la part de l' Aut?·iche: 

}Ir. le Prince de l\'Ietternich. 
}Ir. le Comle de Lebzeltern. 
}Ir. le Cbevalier de Neumann. 
}fr. le Comte Henri de Bombelles. 

De la part de l' Angleterre: 

l\'Ir. I'Ambassadcur d'Angleterre. 

De la part de Son Altesse Royale l' Infant Dom Jfiguel: 

}fr. le Baron qe Villa 'Secca. 
1\lr. le Comte de Villa Real. 

Le Protocole de la· conférence du 20 de ce mois était
clos et signé, lorsque Mr. l'Ambassadeur d'Angleterre ·an
nonça qu'il avait encore une communication confidentielle 
à faire à Mrs. les membres de la conférence, et il leur fit 
lect~re d'une lettre qui lui était ·parvenue ce même jour de 
Pam, dans laquelle ou lu i mandait que des agents des réfu-
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toria pelas suas ' 'irtudes, valor, lealdade e respeitoso apêgo para 
com os seus Príncipes. 

.A. fim de levar a effeilo as regias intenções de nosso .A.ugusto Ir
mão, fico-me dispondo para regressar a esse Reino; c portanto rogo 
a Mana, que sem a menor perda de tempo mande apromptar e saí r 
para o porto de Falmouth uma fragata de guerra e um brigue, 
a fim de eu seguir 'l"iagem d'aquelle para esse porto de Lisboa. 

18i7 
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Deus a guarde, minha querida ~fana, os annos que lhe appetece 
seu Mano, que muito a ama. 

O Infante Dom Miguel. 

3.0 PROTOCOLO. 

JTienna, 23 de Outubro de 1827. 

PRESENTES. 

Por parte da Aust"l'ia: 

Sua Alteza o Príncipe de Metternich. 
Sua Excellencia o Conde de Lebzeltern. 
O Cavalheiro de Neumann . 
Sua Exeellencia o Conde de Bombelles. 

Por parte da Inglaterra: 

Sua Excellencia o Embaixadol" de Inglaterra. 

Por parte de Sua Alte::ra Real o .Infante Dom Miguel: 

O Senhor Barão de Villa Secca. 
Sua Excellencia o Conde de Villa Real. 

Estava fechado e assignado o Protocolo da conferencia 
de 20 do corrente mei, quando o Senhor Embaixador de 
Inglaterra annunciou que tinha ainda uma comrnunicação 
confidencial que fazer aos Senhores membros da conferen
cia, e leu-lhes uma carta, que de Paris lhe havia chegado 
n'aquelle mesmo dia, na qual lhe diziam que alguns agen-
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giés Portugais y avaient été envoyés d'Espagne por obtenir: 
accês _auprês de l'Infant. Il parait, d' aprês cette lettre, que,aes. 
réfug1és tâchent d'exciter une insurrection en Portugal et 
de détruire la Constitution avant l'arrivée de Dom Miguet 

l\'lr. lc Prince. de Metternich observa que cette commu
uication méritait une attention d' autant plus série use, que 
les nouvelles qu'i! avait reçues directement d'Espagne dans 
I e courant de la derniêre semaine, et dont il s' é ta it empressé 
de fairc part au Gouvernement Britannique dês le 18 de ce 
mois, lui donnaient li eu de croire à l' existence de ce projet 
coupable; que l'Infant avait été lui-même !e premier à !ui 
parler de ses craintes à ce~ égard, en exprimant le voou 
qu'on s'occupât des moyens de prévenir un mouvement 
qui, s'il éclatait avant son arrivée à Lisbonne, pourrait le 
placer dans la situation la plus difficile et la plus compro
mettaute . . Mr. Ie Prince de l\'Ietternich ajouta que I'lnfant 
se trouvant dans des dispositions aussi favorables, le moyen 
le l)lus efficllce à employer serait une démarche directe de 
ce Prince envers le Hoi d'Espagne. , I! proposa donc d' en
gager l'Infant à écrire sur-le-champ à Sa l\'lajesté Catholique 
pour lui faire part des déterminutions qu'il vient de prendre, 
conformément au Décret de l'Empereut Dom Pedro son 
Frere, du 3 J uillet, et por I ui .demander en même temps avec 
confiance de prendre les rnesures que, dans sa sagesse, il croi
rait les plus effieaces pour maintenir la tranquillité dans la 
Péninsule, et pour faire connaitre aux susdits réfugiés que 
l'Infant désapprouvait bautement de semblables tentatives, 
et qu'il était bien décidé à les réprimer. 

Cette proposition, de Mr. !e Prince de Metternich ayant 
été unanimement acceptée, Mrs. les Plénipotentiaires Por
tugais s'étant chargés de la soumettre à l'Infant, et ce Prince 
l'ayant agréée, Mr. le Baron de Villa Secca et Mr. le Cornte 
de Villa Rea l ont annoncé aujourd'hui à la conférence que 
Son Altesse Royale s'était prêtéc avec empressement à écri re 
au Roi cl'Espagne dans !e seus convent.I,, qu'~ls avaient l' or
dre de rcmeltre à l\k ]e Prinoe de Mettermch la lel tre de 
l'Infant à Sa Majesté Catholique, avec la priêre de la faire 
pai:venir I e plutôt possible à sa destination, et d' en dépo-
ser une copie au présent Protocole. ' 
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tes dos refugiados Portuguezes tinham chegado 'áquella ca
pital mandados de Hespanha para obterem admissão Q pre
senca do Infante. Segundo esta carta parece que estes refu
giados procuran: e:citar uma insurreição em Portuga:I, e 
destruir a Const1tmcão antes da chegada de Dom lUiguel. 

9 Senhor Príncipe de Metternich observou, que esta 
commun1cação merecia attenção tanto mais seria, quanto as 
novas que ella havia recebido directamente de Hes.ponha na 
s-emana proxima passada, e que havia immediatamente trans
mittido ao Governo Britannico, no dia 18 d' este mez, lhe 
faziam crer a existencia d'este projecto criminoso. Que o 
Infante fôra o primeiro a commnnicar-lhe os .seus temores 
a este respeito, exprimindo o desejo de que se tratasse de 
prevenir um movimento, que, rebentando antes da sua che
gada a Lisboa, poderia pô-lo na situacão mais difficil e pe
rigosa. O Senhor Príncipe de Metternich ajuntou, que achan
do-se o Infante em tão -favoraveis disposições, o meio mais 
effieaz que poderia empregar-se era o dirigir-se este Prín
cipe directamente ao Rei de Hespanba. Propoz em conse
quencia que se persuadisse ao Infante que escrevesse, sem 
perda de tempo, a Sua 1.\Iagestade Catholica, participando
lhe as determinações que acabava de tomar, em conformi
dade do Decreto do Imperador Dom Pedro seu Irmão, da
tado de 3 de Julho; e pedindo-lhe ao mesmo tempo, com 
toda o coniiança, que tomasse as medidas, que a sua sabe
doria tivesse por mais efficazes para manter a tranqttillidade 
na Península, e para fazer saber aos sobreditos refugiados, 
que o Infante desapprovava altamente similhanles tentati
vas, e que estava decidido a reprimi-las. 

Tendo sido unanimemente aceita esta Jlroposição do Se
nhor Principe de Mettcroicb, os Senhores Plenipotenciarios 
Portuguezes, tendo-se encarregado de a submetter no Infante, 
e ~ste Principe tendo convindo, o Senhor Barão de Villa 
Secca e o Senhor Conde de Villa Real annunciaram hoje á 
CGDferencia, que Sua Alteza ~eal se prestára a escrever 1ogo 
30 "Rei de Hespanha no sentJdo em que se conviera; que 
e'lles tinham ordem de entregar ao Senhor Principe de Met
teroich a carta do Infante a Sua Magestade Catbolica, ro
.gando-lhe quizesse faze-la dirigir quanto antes ao seu des
tio0, e de deixar uma copia d'ella no presente Protoc0lo. 
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Mr. le Prince de Metternich a déclaré qn'il s'en char
gerait avec d'autant plus d'empressement, qu'il ne doutait 
pas qu'une .démarche aussi franche et aussi loyale de la part 
de l'Infant ne produis1t tout l' effet qu' on avait ]e droit d' en 
attendre. Il proposa ensuite de communiquer le présent 
Protocole aux Cabinets de Londres, Paris, Berlin et Péter
shourg, en les priant. de transmettre sans délai à leurs mis
sions respectives à Madrid I' ordre d' appuyer de toute leu r 
inOuence la démarche que l'Infant vient de faire aupres de 
Sa Majesté Catholique. 

Cette proposition ayant élé unanimement agréée, il a été 
convenu que les expéditions pour Paris et Londres se feraient 
sur-le-cbamp en conséquence, et qu'elles seraient confiées à 
Mr. de Neumann. 

Metternich. 
Lebzeltern. 
Neumannn. 
H . de Bombelles. 

H. vVelleslev. 
Conde de Villa Real. 
Barão de Villa Secca. 

Traduction d'une lettre de Son Altesse Royale l.' Infant Dom 111iguel, 
à Sa Maj esté le Roi d' Espagne. 

l\[on trcs-cber Onclc. 
Yicnne, le 21 Oclcbrc 182i. 

J'ai l'honneur de fairc part à Volrc ?Jajcslé que j 'ai reçu un 
Décret daté de Rio-Janeiro, par lequel ·mon A.ugustc Frerc l'Em
pereur du Brésil ct Roi de Portugal et des Algarvcs me nomme 
sou Lieutenant ct Régcnt dans ces dcrniers Royaumes. A.yant ac
cepté cette Régencc, et me rlisposant à me rendre sous peu à Lis
bónne, j 'ai été informé par dcs Yoics dignes de foi que quelques
nns dcs ehefs des réfugiés Portugais qui se lron>ent actuellement 
dans les Étals de Vo lrc l\Iajcsté se proposent, sur ces cptrcfa ites, 
d'exciter des mouvemenls dont !c but serait de troubler l'ordre pu
blic en Portugal, ce qui néccssairement amenerait des calamités 
qui n'échappcront pas à la haule pénétration de Votre Majesté. 
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O Senhor Principe de Metternicb declarou que se en
carregam d'ella com tan~a mais vontade, qua~to elle não 
duvidava que um proce_dimento tão fr_anco e leal da parte 
d? Infante n~o podm clerxar de prod_uz1r todo o effeito que 
d elle se devia esperar. Propoz depms que se communicasse 
~ presente Protocolo aos Gabinetes de Londres, Paris, Ber
lm e Petersburgo, rogando-lhes que transmitissem sem de
mora ás suas respectivas missões em Madrid a ordem de 
apoiar com to_da a sua inOuencia o passo, que o Infante aca
bava de dar, JUnto a Sua Magestade Catholica. Tendo esta 
proposição sido unanimemente approrada, concordou-se em 
que as remessas para París e Londres se fizessem immedia
tamente, e que fossem encarregadas ao Senhor de Neumann. 

Iiletternich. 
Lebzeltero. 
Neumann. 
H. de Bombelles. 

H. "elleslev. 
Conde de Vi"lla Real. 
Barão de Villa Secca. 

Carta de Sua Alte=a Real o Infante Dom Miguel 
a Sua Magestade El-Rcide Hcspanha . 

Yienna, 21 de Outubro de 1827. 
Meu muilo amado Tio. 

Tenho a honra de participar a Vossa ::Uagestadc que recebi um 
Decreto datado do Rio de Janeiro, pelo qual meu A.uguslo Jrmão, 
o Imperador do :Brazil c Rei de Port~gal e dos ~lgarves, me n~
meia seu Lo"ar-Tenente c Regente d aquellcs Remos. Tendo acei
tado esta R~encia, e tcncionan~o partir. ~m breve para Lisboa, 
veiu ao meu conhecimento, por vias de credito, que alguns dos ch<:
fes dos refugiados Portuguezcs, que actua lmenle se ac?am nos do
mínios de Yossa Ma«estade, pretendem enlrctanto excitar commo
ções, a fim de pert;rbare;n a or~em publica ~m Portugal, o qu~ 
necessariamente produzira calamtdades, que nao podem escapar a 
alta penetração de \ossa :Jagestade. 
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Dans cet état des choses, jc m'adresse directement à Votre Ma
jeslé aTec la confiance que m'inspire Ie désir sincere et bien connu 
dont Volre Majesté est animée de maintenir la tranquillité dans la 
Péninsule, afin que, pcsant dans sa haute sagesse une affaire aussi 
·grave, Votre 1\fajesté daigne prende les mesures qu'elle jugera les 
plus convenables pour faire connaltre aux susdits réfugiés ma plus 
entiere désapprobation de semblablcs tentativcs, lesquelles je suis 
bien résolu à réprimer . 

Que Di eu, etc. 

L'Infant Dom Miguel. 
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N'este estado de cousas, immediatamente me dirigi a Vossa Jltla
gestade com a confiança que me inspira o sincero e bem 'conhecido 
desejo de que Vossa Magestade está animado de manter a tranquil
lidade na Península, a fim de que, pesando na sua alta sabedoria 
materia de tanto valor, Vossa Magestade se digne tomar aquellas 
medidas que julgar mais apropriadas para fazer conhecer aos ditos 
refugiados a minha completa desapprovação de taes projectos, qne 
firmemente estou resolvido a reprimir. 

Deus guarde, etc. 

Infante Dom Miguel. 

'I:Oll!. !. 
,. 
il 
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PROTOCOLO DA ~ONF~RENCl'A •l'HM EM iWNDnli:S, .BH 1:21DE 

DORES AUSTRI'ACOS ROS 151:1tiüPOTl\:~CI~ltlO lPOlt PA~'tE 'BO 

200:000 LIBRAS STERJ.INAS CO íTRA'rADA.S PET.O Gó'VEllNt> 

TUGAL DAS TROPAS BRJ'''AN"NJCAS, E R~LATIVAJIIEJ.Io"'''E Á AB 

Protocole de la conférence tenue à Londres 
le 12 Januicr .f 828. 

PR.ÉSENT'. 

De la pm·t-tle l'-At1glctcrrc : 

Son Excellence le Com te de Dudley, ll rincipa l Secréla ire d'ÉLaL 
de Sa l\1ajesté Britannique au Département rles Affaires Étran
"'cres. 

De la pa1·t de l' Autl'iche: 

Sou Altesse le P.ince Esterhazy, Ambassadcu r de Sa Majesté lrn
périale et Royale Apostol iquc à la Cour de Londres . 

Son Excellence Je Comte de Bombellcs, En•oyé Extraordinaire et 
::\Iinistre Plénipotcntiairc de Sa =úajcsté Ímpériale et Royale 
.Apostoliqoe à la Cour df' Lisbonne. 

JJc la part du Portugal: 

Son Excellencc lc Com te de Vj lla Real, Pai r du Royanmc de Por
tugal. 

Son Excellcncc !c l\Iarquis de Palmclla, l)air du Royaumc de Por
Lug·a l cl Ambassadcur Exlrao rdinairc et P lón ipo lcn li airc de Sa 
}Jajeslé Trcs-Fidclc ;, la Cour de T.ondres. 

Le Gouveroemcnt :Britanniquc, désirant éviler Ies em
barras qu i résulteraicnt pour Son Altcssc Roy ale l'lnfant 
Dom Miguel d'un manque de fonds disponihles, dans les 
premier jours de son av'nement à Ia Régence, consent à 
prl!ter ses bons office pour faciliter tm emprunt contraclé 



JANEIRO DE 1823, PELO JIIIKISTRO l>RlTANNICO, OS EMDAIXA

SENHOR INFANTE DOl\I i\llGUEL, SOBRE Ul'il EliiPRESTii\10 DE 

PORTUGUEZ EM LONDRES, CONTThUAÇÃO DA ESTADA El\I POll

DICAÇÃO DA CORÔA PORTUGUEZA PELO SENHOR D0!\1 PEDRO IV. 

Protocolo da conferenc-ia tida e1l]. Londt·es 
em 4 2 de Jctneiro 1828. 

P!tESENTES. 

Por parte da I 11 g latcrra : 

Sua Excellencia o Conde ele Dud\ey, Principal Secretario d'Estado 
de Sua Magestade Britannica na Repartição dos Negocias Es
trangeiros . 

Po·r parte da Att.st-ria: 

Sua Alteza o Príncipe Esterhazy, Embaixador de Sua Magcstade 
Imperial c Real A.postolica junto á Côrte de Londres . 

Sua Excellencia o Conde de Rombellcs, Emiado Extraordipario 
e Ministro Plenipotenéiario de Sua :.\i ageslade Impedal e Real 
Apostolica junto á Córle de Lisboa. 

Por pa·rte de Portugal: 

Sua Excellencia o Conde de Vi !la Real, Par do Reino de Portugal. 

Sua Exccllcncia o fiíarqucz de Palmella, Par do Reino de Portugal, 
e Embaixador Extraordinario c Plenipotenciario de Sna Mages
tade Fidelíssima junto á Côrte rle JJondres . 

Desejando o Governo Britann1co evitar os embara
ços, que vara Sua Alteza Real o Infante :Oom Miguel re
sultariam da falta de fundos disponiveis nos primeiros dias 
de sua Regencia, consente em prestar seus bons officios 
para facilitar um, emprestimo .contratado em Londres pelo 

1828 
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à Londres par le Gouvernement Por!ugais, jusqu'à la somme 
de 200:000 livres sterling. 

Lord Dudley témoigne, au nom de son Gouvernement, 
le désir que les lroupcs Britanniqucs puissent rcveni r au 
plulôt de Portugal, vu qu'cllcs onl rcmpli entiêrcmeot le 
JlUt que Ies deux Gouvernemeots se proposaient, lorsque ce
lui de Portugal a réclamé I'cnvoi de ccs troupcs, en ' 'ertu 
des Traités ex istants entre les deux. Couronnes. 

Le Comte de Villa Real et le Mnrqu is de Palmell a, ayant 
été autorisés par Son Altessc Royale l'Infant Dom Miguel à 
la presente conl'érence, répondent nu nom de Son Allesse 
Royale que l'opinion de cc Princc est parfaitemcnt d'ac
cord, à cet égard, avec celle cl u Gouvernement Britannique; 
seulcment Son Altesse R~yale désirc que l'époquc de l'cm
harquement de ces troupes, quoiquc prochaine, ue soit pas 
définitivemcut fixée, avant qu'elle uit exprimé, apres son 
nrrivée en Portugal, Ies vmux qu'el le sera dons le cus a·~~
noncer à cet égard. 

Lc Prince ]~sterhnzy, Ambnssadeur de Su Majcslé Jm
périalc et Roynle Apostoliquc à cclle cour, et le Comtc de 
Bombelles, Son Envoyé E:xtraordinaire et Ministre Plénipo
lentiaire à ceife de Lisbonne, qui nssislent à la présente 
conférence, à la demande clu Gouvcrncment Britannique 
ct de Son Altessc Royalc I'lnf'ant Dom Miguel, ne peuvent 
qu'applnudir complêtemcnt à lont cc qui vient d'~tre énoncé 
par Son J~xccllen cc Lorcl Dudley, ninsi que par les Plénipo
tentia ires Portuga is. 

Lord Dudle)·, Ie Prince ]~sterhazy et Ie Comte Bom
hellcs se trouvent clans I c cas d' énoncer de nouveau, con
formémenl à cc qui n déjà élé consigné dons lcs conl"éren
ccs de Vic nnc, les vmux ele leurs Gonvernemenls respectifs, 
pour que J' nbd icntion de la Couronnc de Portugal, par Sa 
1\injeslé Dom }lcdro IV, soit complétée aussitôt que possi
ble ct snns restriction. 

L'abdication complétée ct la sépnratiori conGrmée, les 
deux Cours s'engagent à prêlcr leurs bons offices, afinque 
les Gouvernements de Portugal ct clu Drési l se mcllent d'ac
cord pour communiqucr cet arrangcment à lou tes Ies Puis-
sances et en obtenir la reconnaissancc. . 

Les deux Cours s' engagent également à prNer leurs 
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Governo Portuguez até á quantia de 200:000 libras ster
linas. 

Lord Dudl~y declara em nome ~lo seu Governo o de
sejo de que as tropas Britannicas possam voltar quanto an
tes de i>ortugal, visto que inteiramente está preenehido o 
fim que ambos os Go.vcrnos se propozeram quando o de Por
tugal reclamou a ída d' estas tropas, em virtude dos Trata
dos existentes entre as duas Corôas. 

O Conde de Vi lia Real e o Marquez de "[>almella, tendo sido 
auctorisados por Sua Al teza Real o Infante Dom Miguel a 
assistir ú presente conferencia, respondem em nome de Sua 
Alteza Real que a opiniuo d' este Prineipe está perfeitamente 
de accordo a esse respeito com a do Governo Britannico; 
sómente Su,a Alteza Real deseja que a epocha do embarque 
d'estas tropas, aindaque proximo, não seja definitivamente 
fixado antes que Sua Alteza Real, á sua chegada a Portu
ga~. tenha ~xpressado os votos, que a este respeito 'lhe cum
pnr enuncwr. 

O Principe Esterhazy, Embaixador de Sua Magestade 
Imperial c Real Apostolica junto a esta Côrte, c o Cohde de 
Bombelles, Seu Enviado Extraorclinario e Ministro Pleni
potenciario na de Lisboa, que assistem ú presente conferen
cia por pedido do Governo Britannic.o e de Sua Alteza Real 
o Infante Dom Miguel, não podem deixar de applnudir com
pletamente a tudo o que acaba de ser enunciado por Sua 
Excellencia Lord Dudley, bem como pelos Pleni potencia
rios Portuguezes. 

Lord Dudley, o Príncipe Esterhazy e o Conde de Bom
belles julgam dever enunciar de novo, conformemente ao que 
já foi consignado nas conferenci~s de Vienna, os votos de 
seus respcctiYos Governos, para que a abdicação da Corôa 
de Portugal por Sua Magestade Dom Pedro IV seja com
pletada quanto mais depressa possivel, e sem restricçlio. 

Completada a abdicação, e confirmada a separação! as 
duas Côrles se obrigam a preslar seus bons ollicios a fim 
de que os GoYernos de Portugal e do Brazil se accordem 
entre si para communicar este arranjo a todas as Potencias, 
e obter o reconhecimento d' ellas. 
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bons offices pour régler définitivement par ao Trailé i' or
dre de succession dans les deax. branches de la maison de 
Bragance, laquelle tTansaction conclue sera portée à la con
naissance des Puissances étrangeres pour être reconnuc par 
elles. 

Dudley. 
Esterhazy. 
Bombelles. 

Villa Real. 
Palmella. · 
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bons officios, a fim de regular definitivamente, por um Tra
tado, a ordem de successão nos dois ramos da casa de Bra
gança, concluída ~ qual trans~cção será levada ao conheci
mento das Potenc1as estrangeiras para ser reconhecida por 
ellas. 

Dudley. 
Esterhazy. 
Bombelles. 

Villa Real. 
Palmella. 

182S 
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,JURÁl\IENTO PRESTADO PELO SENHOR INFANTE DOJ\1 1\UGUEL, 

NO DIA 26 DE l~EVEllEIRO DE 1028, AO ASSUMIR A REGEN

CIA DOS REINOS DE PORTUGAL E ALGARVES E SEUS DOMI-
' NIOS. 

(,UAJ.'IIFES'fO DOS DIREITOS DE SUA UAGE3Ti.DE I'IDilLISS IIoli. 

A SENUORA DONA MARIA 11 . ) 

J ~ro fidelidade ao Senhor Dom Pedro IV e á Senhora 
Dona Maria li, legítimos Reis de Portugal, e entregar o go
verno do Reino á Senhora Rainha Dona Maria 11, logo que 
Ella chegar á maioridade. Juro igualmente manter a Reli
gião Catholica Apostolica Romana, e a integridade do Reino ; 
observar e fazer observar a Constituição Política da Nação 
Portugueza e mais Leis do Reino, e prover ao bem geral 
da Nação, quanto em mim couber. 
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Agosto 
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TRATADO CELEBUADO El'\TllE O INFANTE DOM UIGUEL E JlOllf 

DOS ltlOS 'fEJO E DOURO, ASSIG NAUO ml LISBOA A 3l DE 

USURPAÇÃO EM 7 DE OUTUBRO, E PELA DE HESPANHA EJ\1 

(DO OIIIGI~.U QIJE SE GUAIID~ NO _,JICIIIVO DA 58 

Sua Magestade Fidelíssima El-Rei de Portugal e Sua 
Magestade Catholica El-Rei de Hcspanha, desejando efficaz
mente promover a felicidade dos Seus respectivos vussallos e 
:Estados, e reeonlwcendo as vantagens que lhes resultarão da 
livre navegação do Rio Tejo nos Domínios de ambas as Co
rôas, vivificando-se por este meio o commercio dos dois Paizes, 
assentaram em celebrar um Tratado em que se estabeleces
sem as condições, clausulas e restricçõés, que devem ser ob
servadas ent_re as duas Altas Partes Contratantes para se le
var a effeito 1}. mencionada liberdade de navegação do Rio 
Tejo. 

Para este saudavel fim deram Suas ditas ~Iagestades l<'i
delissima e Catholica os plenos poderes necessarios aos Seus 
respectivos Plenipolenciarios, a saber: Sua Mageslade Fide
líssima, a Sua Excellencia o Senhor Manuel Francisco de 
Barros e Sousa de Mesquita de Macedo Leitão e Carvalho
sa, Visconde de Santarem, do Seu Conselho d'Estado, Offi
cial Mór da Sua Real Casa, Commendador da Ordem de 
Santiago na Vi lia de Selubal, e da Ordem da Torre e Espada, 
Cavalleiro da Ordem de Nosso Senhor Jesus Christo, Alcaide 
Mór das Villas de Santarem, Gollegã e Almeirim, Donatario 
de Pontcvel, Ereira e Lapa, Guarda Mór do Real Archivo 
da Torre do Tombo, Seu Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios Estrangeiros, e Inspector Geral dos Correios e Pos
tas do Reino; e Sua 1\Iagestade Catholicn, a Sua Excellcn-

(1) E ste Tratado nilo foi reconhecido pelo Govemo legitimo da Rni-



FERNANDO VII REl DE HESPANHA PARA A LIVRE NAVEGAÇÃO 

AGOSTO DE 1829, E RATIFICADO POR PARTE DO GOVERNO DA 

29 DE SETEMBRO DO DITO ANNO. (1) 

CRETAniA o 'ESTADO 005 NEGOCIOS ES!RA1<GEIROS. ) 

Su Majestad Católica El Rey de Espana y Su Majestail 1X2!l 
'd 1 . El d d d fi A~.·.,~to F1 e ís1ma Rey e Portugal, esean o e cazmente pro- ... 1 

mover la felicidad de Sus respectivos vasallos y Estados, y 
reconociendo las Yentajas que les resultarún de la librc na
vegacion del Rio Tnjo en los Domínios de ambas Coronas, 
vivificándose por este medio el comercio de los dos Pni-
ses, convinieron en celebrar un Tratado en que se estable
ciesen las condiciones, cláusulas y restricciones, que deben 
observarse entre las dos Altas Partes Contratantes para l!e-
var á efecto la mencionada libertad de. la navegacion dei Rio 
Tajo. 

Para este saludable fin clieron Sus dicbas Majestades Ca
tólica y Fidelísima Sus plenos poderes necesarios á Sus res
pectivos Plenipotenciarios, ú saber: Su Majestad Católica, 
al Excelentisimo Sei'ior Don Joaquin de Acosta Montca!e
gre, Caballero profeso en la Órden Militar de Santiago, COil

decorado con varias Cruces de distinccion, con la Gran Cruz 
de la Corono. de Hierro de Austria, Su Gentil Hombre de 
Cámara con entrada, y Su Consejero Honorario de Estado; 
y Su Majestad Fidelisima, a! Excelenlisimo Seilor I\Jnmd 
Francisco de Barros y Sousa de Mesquita de .Macedo Leitiw 
y Carvalbosa, Vizconde de Santarem, de Su Consejo de Es
tado, Oficial Mayor de Su Real Casa, Comendador de la 
Órden de Santiago en la Villa de S~tubal, y de lu Órden de 
la Torre y Espada, Caballero de la Orden de N ueslro Sciior 

nha a Senhora Dona Maria II. 



• 
1829 

.Agosto 
31 

78 REINADO DA. SENHORA D. MARIA n . 

cia o Senhor Dom Joaquim de Acosta :Montealegre, ~Caval
Jeiro professo na Ordem Militar de Santiago, Condecorado 
com varias Cruzes de distincção, com a Gran-Cruz da Co
rôa de Ferro de Austr ia, Seu Gentil Homem da Camara com 
entrada, e Seu Conselheiro d'Estado Honorario; os quaes, 
depois de conferirem e tratarem a materia com a devida cir
cumspecção e exame, e bem instruidos da intenção dos doús 
Serenissimos Reis seus Amos, e seguindo as Suas soberanas 
ordens, concordaram nos Artigos seguintes : 

AB'f. I . 

Sua Magestade Fidelíssima e Sua lVIagestade Catholica 
têem concordado em que a navegação do Rio 'fejo ·desde 
Aranjuez até ao Oceano, e v·ice-versa, seja livre aos Seus 
respectivos vassallos. 

ART. Ü. . 
Tendo porém Sua Magestacle Catbolica concedido a uma 

Companhia com a denominação ele = Real Companhia ela 
navegação do Tejo= um .privilegio exclusivo por vinte e cinco 
annos, coll!o premio remunerativo pelos gastos q.ue tem de 
fazer .para desembaraçar o Rio Tejo para a navegação, Sua 
Ma~estade Fidelíssima concede ús embarcações da dita Com
panhia que possam navegar livremente no mencionado r io 
na parte que atravessa ·os Seus Estados, eles ele a fronteira de 
Hespanba até ao Oceano, fican do todavia sujeita ás condi
ções o.Werecidas pelo Brigadeiro D. Francisco Xavier de Ca
banes, que foFrnam 1Jarte das peças annex:as ao Prot@colo de 
28 cl.c Julho d' este anno, como se d' ellas se fizesse aqui ex
pressa e especial menção; e demais a todas aquellas que.pos-
sam evitar ·o contrabando. · 

Airr . IIJ. 

A Real Companhia da Navegação do Te.jo será obrigada 
a indemnisa;r, assim o Estado como os vassaHos de Sua 1\{a
gestade Fideli ss~ma , .de todos ·(j)s prej uízos que poss[!Jm resul
tar ao mesmo Estado e vassallos das obras que praticarem, 
cuja indemnisação deverá ser feita c0m ·a contemplação que 
as Leis costumam ter com os proprietários, que por justos 
motivos ·são compellidos. a eeder a outrem as suas proprie
dades. 
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Jesu-Cristo, Alcaide Mayor de las Villas de Santarem, Go
legã y Almeirim, DonataTio de Pontevel, Ereir~ y Lapa, 
G.uard.a ~Iayor del Real Arcbivo de la Torre de Tombe, Su 
MinistTo y Secretario de Es-tado para los Negocios Extran
jeros, é Inspector General d.e C~rreos y Postas del ~eino; 
los cuales, despues de conferenc1ar y tr~tar _la m~tena con 
~a· debida circunspeccion y exárneo, )' bten mstrUido~ d? la 
m~noion Je los dos Senwisimos Reyes sns Amos, y s1gmen
do Sus soheTanas órdenes, convinieron cn los Artículos si
g.u.ientes : 

AR'r. I. 
Su 1\íajestad Católica y Su Majestacl Fidelísi~a convic .. 

nen _en que la navegacion del Rio Tajo desde AranJl)ez hasta 
e\ Oceano, y vice versa, sea libre á Sus respectivos ra
sallos. 

AltT.Il . 
~Habiendo concedido Su 1\iajestacl Católica ú una Com

palim ~on el titulo dc.=Rea1 Compauia de la NaYegacion 
del T.aJo= :m privilegio exclusivo por veintc y cinco anos, 
como prem10 remunerativo de los gnslos que ticne que ha
cer_ para desembarazar el Rio Tajo para su navegacion, Su 
~Iajestad Fidelisima concede á las embarcaciones de dicha 
Compa~ia el que puedan uaregar libremente cn el mencio
nado r1o en la parte que atraYiesa Sus Estados, desde la 
frontera de Ii:spai'ia hasta el Óceano, quedando suj.eta á las 
wndiciones ofrecidas por el Brigadier D. Frannisco Javier 
de Cabanes, que forman parte de las piezas anexas ai ,Pro
tocolo de 28 de Julio de este afi.o, como si se hiciese aquí 
expresa y especial mencion de ellas, y adernas á todas aquel
las que puedan evitar el contrabando. 

ART. il!. 

La Real Compaiiia de la Navcgacion del -Tajo estará obli
gada á indemnisar, tanto al 'Estado como á los vasallos de 
Su Majestad Fidelísima, de todos los perjuicios, que puedan 
resultar ai mismo Estado y vasalios, de las obras que pra
cticaTe, cuya indemnisacion deberú ser hecha con la contem
placion que las le-yes ac?stumbran tener con los propieta
r(os, que por justos motivos son compelidos á ceder á otro 
sus p1:qpiedades. 

1820 
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ART. IV. 

Haverá em Lisboa ou nas suas immediações, conforme 
Sua Mageslade Fidelissim\l julgar mais conveniente, um de
posito para o fim indicado na condição quinta das offereci
das pelo Brigadeiro D. Francisco Xavier de Cabanes. 

ART. V. 

As duas Altas Partes Contratantes se obrigam de futuro 
a manter desempedida a navegação do Rio Tejo, cada um 
na parte respectiva ao seu territorio, fazendo aquellas obras 
necessarias para esse effeito, e isto unicamente pelo tempo 
que for indispensavel para haverem de ser executadas as re
parações que extorvarem o transito dos barcos. 

ART VI. 

As duas Altas ·Partes Contratantes concordam em que a 
percepção do direito de navegação e o systema de policia 
d'esta sejam uniformes para os vassallos de ambos os Es
tados, do mesmo modo c~uc se acha estabelecido entre as 
Potencias que gosam das aguas de um mesmo rio. 

All'f. VIL 

Suas Magestades Fidelíssima e Catholica fixarão de ac
cordo as tarifas do direito de navegação, de que trata o Ar
tigo antecedente, percc1Jendo-se em cada um elos respecti
vos Estados em seu proprio proveito o que lhe resultar da 
navegação da parte do rio que atravessa seu territorio. 

AJIT. VIII. 

Nenhum dos respectivos GoYcrnos podcrú augrnentar o 
direito que se fixar em consequcncia do Artigo vn, sem ser 
de commum accordo, quando assim parecer conveniente; 
nem impor, debaixo de qualquer denominação, algum outro 
que pese aos naYeganles. 

Al\T. IX. 

Quanto porém aos direitos das Alfandcgas, mcthodo da 
sua percepção, regras administrativas e segurança para evi
tar as fraudes cOntra as leis fiscaes, cada um dos respecti
vos Governos procederá nos referidos pontos conforme a sua 
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ART. lY. 

Tiabrá en Lisboa 6 en sus inmediacione , conforme Su 
l\fnjestad Fidelísima juzgnre conveniente, un dcpó ito para 
cl fin indicado en la condic.ion quinta de las ofrecida por 
cl Brirradier D. rancisco Ja\ icr de Cabancs. 

ART. Y . 

Las dos Altas Purt s Conlrnlantcs se oblignn de futuro 
á mantcner c ·peclilu lu nuverrnciou dei R io Tajo, cada una 
en la parte re p ctiYa d su terri orio haci ndo aquella. obras 
necesarias ai cfecto; · sto úni a mente por e! tiempo qu ea 
indispensahle para eje"utur lo re mros que e lorl1aren t•l 
tránsito d los bar os. 

A~lT. YI. 

Las. do· Allas l1nrt Contratante cotwien n n que la 
percepc10n del derc~l~o de naveoacion y cl sistema d poli
da de esta, s?an umlormcs para lo va alio de ambo· E
t~do , de\ mt mo modo que ·tú tablccido entre Polen
cms que crozan de la. <lrTUa d un mi mo rio. 

AUT. VIl. 

Su~ :Majestades Cnlólica , Fidelfsima fijariln de ncucrdo 
las tanfas de) derccho <l narcoacion, de que 'rata cl .\rti
culo antcc dente, pcrcibiéndo c cn cada uno de lo r spccti
vos Estados cn su propio provccho el qu . resullar de la 
navc"acion ele la pr.:-1 dC'l rio que utnn ir ·a su lrrritorio . 

.\RT. ·ur. 
Ninguno de lo respectivo Gobi rno. podrít aumentar 

cl dcrccho que se fije cn consr~cucnciu de!_ Articulo v~ r, sin 
s r de comun acuerdo, y cuando asf parect re convC'ntcnte; 
ni impon r, hajo unlquiera otra denominacion ningun tro 
que pe e obr lo nm '"ante .. 

ART. 1.·. 

En cuanto á lo d r cho de Aduana , modo ue pcrci
birlo , r gla ndministraliía. J "uridad para 'i lar los 
fraude contra la lc ·es fiscalcs, cada uno de lo r spccti\ os 
Gobicrnos procederá cn los referidos puntos onformc á su 

TOII, "'· G 
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182!! independencia natural, pelo melbodo e fórma que melhor con-
A~~lto vier aos seus interesses. 

ART. X. 

O presente Tratado será ratificado, e a troca das suas 
ratificações se fará nu Cidade de Lisboa, no praso de um mez 
depois de firmado, ou antes se for possível. 

Em fé do que, e em virtude das ordens e plenos pode
res que nós abaixo assignados recebemos de nossos Amos, 
El-Rei Fidelíssimo de Portugal e El-Rei Catholico de Hcs
panha, assignámos o presente Tratado, e lhe fizemos pôr o 
st'lllo de nossas armas. Feito na Cidade de Lisboa, aos 31 
de Agosto de 1829. 

(L. S.) Visconde de Santarem. 
(L. S. ) Joaquin de Acosta Montealegre. 

ARTIGO ADDIClONAL. 

Suas Magestacles Fidelíssima e Catholic(l tócm concor
dado entre Si que a navegação do Rio Douro será livre aos 
respectivos vassallos de ambas as Corôas, debaixo das con
llições, clausulas e restricções não só estipuladas no Tratado 
precedente, como se n' este Artigo se fizesse d' e lias expressa 
menção, mas tambcm d'aquellas que houvessem ele se accor
dar de futuro entre Suas ditas Magestades. 

Em fé do que, e em virtude das ordens e plenos pode
res, que nós abaixo assignados recebemos de nossos Amo~, 
El-Rei Fidelíssimo e El-Rei Catholico de Hespanha, assl
gnámos o presente Artigo addicional, c lhe fizemos pôr 0 

sêllo de nossas armas. 
Feito na Cidade de Lisboa, aos 31 de Agosto de 1829. 

(L. S.) Visconde de Santarem. 
(L. S.) Joaquim de Acosta Montealegre. 
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independencia natural, por el método y forma que mejor con
veniere á sus inlereses. 

ART. X. 

El presente Tratado será ratificado, y el canje de sus 
ratificaciones se hará en la Ciudad de Lisboa dentro de un 
mes despues de firmado, ó antes si fuere posible. 

En fé de lo cual y en Yirtud de las órdenes y plenos 
poderes, que los infrasc.ritos hemos recibido de nuestros 
Amos El Rey Católico de Espana y El Rey Fidelisimo de 
Portugal, firmamos el presente Tratado, y lo sellamos con 
el sello de nuestras armas. Fec.bo en la Ciudad de Lisbo:J., 
a 31 de Agosto de 1829. 

(L. S.) Joaquin de Acosta Montealegre. 
(L. S. ) Visconde de Santa rem. 

ARTÍCUJ, O ADlCIONAL. 

Sus Majestades Católica y l<'idelisima han acorclado entre 
Si que la navcgacion dei Hio Duero será libre á los respe
ctivos vasallos de ambas Coronas, bajo las condiciones, cláu
sulas y res~riciones no solo estipuladas en el presente Tra
tado, como si se hiciese cxpresa mencion de ellas cn este 
Articulo, ·sino tambieo de aquellas que se acordaren en lo 
f~turo entre Sus dic.has Majestades. 

En fé de lo cual, y en virtud de las órdenes y plenos 
poderes que los in~rascritos hemos recibido ?e n~estros 
Amos El Hey Catóhco de Espafia, y El Hey Fidelis1mo de 
Portugal, firmamos el presente Articulo adicional, y lo sel
lamos con el sello de nuestras armas. 

Fec.ho en la Ciudad de Lisboa, á 31 de Agosto de 1829. 

(L. S.) J oaqu in de Acosta Montealegre. 
(L. S.) Visconde de Santarem. 
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Protocolo a que se r·efere o Arli,go II elo Tratado 
de 51 de Agosto de 18:29. 

Lisboa, 28 ·uo Julho do 1829. 

PltESlii\'TES. 

Da pa1·ta de J>o?'tugal: 

O Visconde de Snntarcm, do Conselho d'Eslaclo de Sua l\f.agcs Ladc 
Fidelíssima, Seu Ministro c Secre tario d'Estado dos Negocias 
Eslrangei r os. 

Da parta ela Oflaspanha : 

O C:-\valbeiro de Acosla Montea lcgre , do Conselho d'Est~do de Sua 
.iVTagcst<~dc Catholica, c Seu Enviado Extrao rdinnrio c Ministro 
Plenipotcnciari o nomeado para a Côrtc de J,ishoa. 

Tendo Sua 1\:lagest.ade Cutholi ca concebido na sabodo~ 
ria de Suas vistas as vantagens que poderiam rc;mltar á Ues~ 
panha de levar a cm~ ito o projecto da li vre navegação do 
r io Tejo clesde Aranjnez at6 ao Oceano, que por mais de 
tres seculos hav ia sido o ohjecto da attenção de Seus gto~ 
riosos Predecessores, Se dispoz a convidar a Sua W!ages tade 
Fidelíssima para haver de conceder a permissão ind i s pen~ 
savel para a livre navegação, na parte do referido rio, que 
atravessa o Rei no de Portugal; e reconhecendo Sua Mages~ 
ü1de Fidel íssima a grandeza do projecto e a utilidade que 
da sua execução deve resultar nos Seus vassallos c ao corn~ 
mercio d' estes Hcinos, e especialmente u harmonia e boa 
intelligencia que fel izmente existe entre os dois Sob.,ra~os 
e Estados debaixo elas condições, clnusulas e n ais restnc~ 
çõcs que previamente se deverão estabelecer em um Tra~ 
tado ajustado entre os dois Governos: .. ~ 

Para este effeito se assentou entre os referidos MuliS 
tros em lançar no presente Protocolo as JJases que deverão 
formar o dito Tratado entre os clois Governos de Suas 1\f~~ 
~estados Fidelíssima e Catholica, JJgoque se achem mutW 
dos dos respectivos plenos poderes. 

O Visconde de Sanlarcm manifestou que eslava aucto~ 
risado por El-Rci Ficlelissimo, seu Amo, a assegurar que 
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o Mesmo Augusto Senhor tem concedido a livre navegação 
do 'rejo nos Seus Estados desde a parte que termina no 
territorio I-Iespanhol e entra em Portugal até ao Oceano~ 
Convieram portanto nos Artigos seguintes: 

AllT. J. 

Que a base do 'fra1ado, que se deverá celebrar, será a 
da l!ivr.e navegação do referido rio nos Domínios respectivos. 

AllT. II. 

Que os subditos de ambos os Estados terão faculdade de 
navegar livremente pelo mencionado rio desdeAranjuez até ao 
ÜcGano, e vice-versa. 

ART. UI. 

Que a restricçã.o temporal do privilegio de. vinte e cinco 
aunos, que. se concede á actual Empreza que eleve desem
baraçar o no para a navegação, como preH1Ío remuneratívo 
dos gas.tos que têero de se fazer, deverá ficar todavia sujeita 
á~ condições offerecidas pelo Brigadeiro D. Francisco Xavier 
de Cabanes, e que ';"fio nas peças annexas ao presente Pro
tocolo e que formam parte d' elle, e demais a todas aquel
las que. possam ·evitar o contrabando. 

ART. IV. 
Que os emp.rebendedorcs serão obrigados a indemni

sar, assim o Estado como os vassallos ele Sua l\'Iagestade 
Fidelíssima, de todos os prejuízos que possam. resu ltar ~o 
~esmo Estado e vassallos das obras que praticarem, cuJa 
J.ndemnisação deverá ser feita com a contemplação que as 
l~i s costumam ter com os 1)roprietarios, que por jus~os mo
tiVos são compellidos a ceder a outrem as suas propnedades . 

.ART. Y. 

. Q.ue o deposito, de que trata a condição .v das o~ere
Cidas pelo emprehendedo1·, deverá ser estabelecido na Cidade 
ele Lisboa ou nas suas immediações, conforme o Governo 
ele Sua Magestadc Fidelíssima julgar conveniente. 

AR'f. Yl. 

Que ambos os.Estados se obrigarão no futuro manter 
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desimpedida a navegação do referido rio, cada um na parte 
respectiva ao seu territorio, fazendo aquellas obras neces
sarias para esse effeito, e isto unicamente pelo tempo que 
for indispensavel para haverem de ser executadas· as repa
rações que estorvarem o transito dos barcos. 

ARt. VIL 
Que da mesma fórma que está universalmente recebido 

entre as Potencias q1 e gosam das aguas de um mesmo rio, 
o principio de que o systema que se aclopta parà a perce
pção do direito de navegação e para a policia d'csla seja 
uniforme para os subditos de ambas as Potencias, se accor
dou que assim se devia estabelecer. 

ART. VIU. 
Que as tarifas do ·refcriJo direilo se fixarão de accordo 

entre ambos os Governos, percebendo cada um em seu pro
r:io proveito o que lhe resultar da navegação da parte do 
no que atravessa seu territorio. 

AUT. lX. 

Que nenhum dos respectivos Govemos poderá augmen
tar aquclle direito, de que se trata no Artigo vm, sem ser 
de commum accordo, quando assim parecer conveniente, 
nem impor debaixo de uma outra denominação algum outro 
que pese aos navegantes. 

AHT. X. 

Emquanto aos direitos das Alfandegas, methodo de sua 
percepção, regras administrativas c segurança para ev itar as 
fraudes contra as leis fiscaes, cada um dos respectivos ~o
vemos procederá nos referidos pontos conforme a sua w
dependencia· natural, pelo methoclo c fórma que melhor 
convier aos seus interesses. . 
. Feito em duplicado, e reciprocamente trocado no ow 

gmal entre os Ministros signatarios, e scllado com o sêllo 
das suas respectivas armas. 

(L. S.) Visconde de Santarem. 
(L. S.) J oaquin de Acosta Montealegre. 
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Condições olfet·ecidas pelo Bt·igadeiro D . Francisco Xavier 
de Cabanes, a que se referem os Artigos II e IV do Tra
tado de 54 de Agosto de 48.29, bem como o Protocolo 
que antecede. · 

CONDICÃO I. 

O proprietario do privilegio para a navegação do Tejo 
offerece a Vossa Magestade, em nome da Companhia que 
se propõe para este fim formar, o ser regulada e expedida 
a navegação do dito rio desde Aranjuez até Toledo no tempo 
de um anno, contado desde a data da concessão que fizer 
o Governo de Portugal relativa á licença que se solicitou 
para a navegação, obrigando-se a manter, para a effeituar, 
tres bar~os proprios para o seu trafico, ou mais se fossem 
necessanos. 

CONDIÇÃO 11. 

Igualmente offerece a Vossa Magestade ter expedida e 
regulada a dita na''egação desde Aranjuez até Talavera de 
la Reina, aos dezoito mezes de verificada aquella concessão 
pelo Governo de Sua Magestade Fidelíssima, obrigando-se 
a manter, para a effeituar, seis barcos proprios pnra seu 
trafico, ou mais se fossem necessarios. 

CONDIÇÃO 111. 

Tambem offerece a Vossa Magestade ter regulada e ex
pedida a já citada navegação, desde Aranjuez até á raia 
de Portugal aos dois annos depois da concessão do Governo 
do dito Reino, obrigando-se a manter, para a effeituar, doze 

' barcos proprios, ou mais se fossem necessarios. 

CONDICÃO IV. 

Do mesmo modo offerece ·a Vossa Magestade regular uo 
termo de trinta mezes, depois da concessão do Governo de 
Portugal, a dita navegação até ás immediações de Lisboa. 

CONDIÇÃO V. 

Se pelo contrario a Companhia considerasse opportuno 
começar os trabalhos pela navegação do Tejo nas immedia
ções de Lisboa, offerece a Vossa Magestade, em logar do 
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1829 exposto nos quatro Artigos anteriores, ter regulada a nave-
A\~510 gação nos termos seguintes: de tisboa u Alcantara, um nnno 

depois da concessão da licença por parte de Portugal; de 
Lisboa a Tnlavera de la Reina , dois annos depois da data 
d' aquella concessão; c de Lisboa a Aranjuez, aos trinta mezes 
da data da mencionada licença, obrigando-se a manter, para 
a effeituar, os barcos que exija o trafico a que dê logar a 
mesma navegação. 

CONDIÇÃO VI. . 

Tambem se obriga em nome da mesma Companhia a 
renunciar ao privilegio, ás concessões que Vossa Th'Jagestade 
:Houver por bem fazer-lhe, e a fJerder as quantias que haja 
invertido na empreza, se chegasse a faltar a alguma das 
obrigações que se propõe contrahir. 

CONDIÇÃO VI f. 

F inalmente, a expressada Companhia hypothecará ao 
Governo de Vossa Magestadc, e a titulo de fiança, as obras 
c1ue constrna no Tejo e os barcos que destine para a sua 
n~vegação, ~o intuito de que, segundo o proposto nas con
ilições antenores, o importe d' estes dois objcctos excederá 
sempre de muito as quantias e meios que o Governo ~a 
Vo_ssa Ma&estade possa dar e haja proporcionado á Compor 
nh1a em vntude das concessões que antecedem. 





1831 
Julho 

14 

CONVENÇÃO CELEBRADA ENTRE ANTONIO XAVIER DE ABREU 
C01UIANDANTE DA ESQUADRA FRANCEZA NO TE.JO, ASSIGNA 

(DO OIIIGINAL QUE SE GUARDA NO ARClllVO DA. SECRETA.Ra o'EST.I.DO DOS NEGOCIOS 

ESTRANGEIROS·) 

Le quatorze J'uillet mil huit cent trente et u·n se sont 
réunis à hord du Vaisseau Le Suffren mouillé dans le Tagé 
devant Lishonne: · 

Monsieur Castello Branco, Commandeur de l'Ordre du 
Christ, Commandeur de l'Ordre Royal de Charles III, Com
mandeur de l'Ordre d'lsabelle la Catholique, Chevalier de 
Notre Dame de la Conception_, Sous-lnspecteur des Postes 
du Royaume, Officier de la Secrétairerie des Affaires Élan
geres du Portugal, porteur des pleins pouvoirs de Monsieur 
le Vicomte de Santarem, Ministre des Affaires Étrangêres 
de ce Royaume, d'une part; et 

Monsieur le Contre-Amiral Baron Roussin, Membre de 
l'Institutde France, Grand Officier de la Légion d'Honneur, 
Commandeur de S.t Louis, Officier de l'Ordre du Cruzero 
du Brésil, et Commandant en chef de l'Escadre Française 
stationnée dans le Tage, autorisé par le Gouvernement Fran
çais, d'autre part: sont convenus d'adopter, au nom de leurs 
Gouvernements respectifs, les Articles suivants, en garantis
sant sur leur honneur 1' exécution de toutes les dispositions 

' qu' ils renferment. 

(1) Esta Convenção foi aceita no mesmo dia, em nome do Governo do 
geiros. 



Cá.STELLO DR.HiCO, E O COl!iTRA-ALllllRANTE DARÃO ROUSSIN, 

DA A BORDO DA NAU LE SUFFREN, A 14 DE JULHO DE 1B31. (1) 

(TRADUCÇÃO PAIITICULAII.) 

Aos quatorze de Julho de mil oitocentos e trinta e um, 
reuniram-se a bordo da nau Le Sulfren surta no Tejo ·em 
frente de Lisboa: 

O Senhor Castello Branco, Commendador da Ordem de 
Christo, Commendador da Real Ordem de Carlos m, Com
mendador da OrdeJU de lzabel a Catholica, Cuvalleiro da de 
Nossa Senhora da Conceição, Sub-Inspector dos Correios 
do Reino, Official da Secretaria d'Estado dos Negocios Es
trangeiros de Portugal, portador dos plenos poderes do Se
nhor Visconde de Santarem, Ministro dos Negocios Estran
geiros d' este Reino, ~e uma parte; e 

O Senhor Contra-Almirante Barão Roussin, Membro do 
Instituto de França, Gram-Official da Legião de Honra, 
Commendador de S. Luiz, Official da Ordem do Cruzeiro 
do Brazil, e Commundante em chefe da Esquadra Franceza 
estacionada no Tejo, auctorisado pelo Governo Francez: os 
quaes concordaram adoptar, em nome de seus Governos res
pectivos, os Artigos seguintes, garantindo debaixo de sua pa
lavra de honra a execução de todas as disposições n' el\es 
contidas. 

Usurpador, pelo Viaconde de Santarem, seu Ministro dos Negocios Estran-

1831 
Julb() 
n 



•! 831 
Julho 
14 

92 REINADO DA SENHORA D. l\IAR1A JI. 

Demandes contenues dans la nole 1·emise pm· ffl'r. le Capitane 
àe vaisseau de Rabaudy, le 4 6 mai 4 834. 

A1·ticles adopt és. 

Accordé; vingt-quatre heu
res: il est onze heures du 
matin. 

Accordé le reste de 1' Ar
ti ele. 

Accordé. 

AccoFdé; dans les v·i-ngt
<f.Uatre aeures et CD numé
raire, et remis à borJ du Suf
fren sur un reçu. 

Accordé; jusqu' à demain 
onze heures du matin ren(tu 
à bord du Suffren. 

A.rt'icles proposés. 

ART I. 

La mise eu liberté, dans 
Ies vingt-quatre heures, du 
sieur Bonhomme, et l'annul-
1ation, par un acte spécial de 
réhabilitation, de Ia senten
ce rendue et exécutée contre 
]ui, au mépris des protesta
tions du Consul de Franc.e. 

ART. li. 

La destitu.tion, dans les 
vingt-quatre heures, des ju
ges qui ont prononcé la sen
tence, et la publication offi
cielle, dans le même délai, 
de l'acte de réhabilitation qui 
1' aura annullée. 

ART. III. 

Une indernnité de 20:000 
i:raacs en numéraire piDur }e 
sieur Bonhomme. 

ART. IV . 

La mise en liberté immé
diate du sieur Sauvinet, con
damné illégalement à dix ans 
d' exportation en Afrique, en 
vertu d'une sentence .dont Ies 
termes ~onstatent qu'aucune 
des charges élevées contre lu i 
n'a pu être prouvée. 
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Reclamações contidas na nota entregue pelo S1·. de Rabaudy, 
Capitão de Fmgata, em 16 de Maio de 1851. 

Artigos adaptados. 

Concedido; vinte e quatro 
horas: são onze horas da ma
nhã. 

Concedido o resto do Ar
tigo. 

Concedido. 

Concedido; em 'I in te c qua
tro horas e a dinheiro, e en
tregue a bordo do Suffren 
contra um recibo. 

Concedido; até ás onze ho
ras da manhã do dia de áma
nhã entregue a bordo do Suf
fren. 

Artigos p1·opostos. 

An:r. J. 

A sollura, dentro de vinle 
e quatro horas, do sr. Bon
homme, e a annu.llaçâo, por 
um acto especial de rehabili-

. tação, da sentença dada c e.· e
cutada contra elle, em menos
cabo dos protestos do Con
ul de França. 

AllT. H . 

A remoção, dentro de' in
te c quatro horas, do- j uizes 
que proferiram a srnlent:a, 

a publicação omcial, no 
mesmo período, do acto de 
rehabilitação que a tiver an
nullado. 

ART. Jll. 

Umaindcmoisaçijodcfrau
cos 20:000 em dinheiro para 
o r . llonbomme. 

ABT . ri. 
A immediata soltura do Sr. 

Sauvinet, condemnado ille
aalmente a dez annos de de
gredo para Africa, em virtu
de de uma sentença de cujos 
termos con ta que nenhum 
dos caro-os que lhe ão impu
tados pôde ser lll'OYado. 
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Accordé; cette indernnité 
à totaliser avec les autres in
dernnités, pour être payée en 
traites sur Paris conforrné
rnent à l'Article x1x. 

Accordé; cette indernnité 
comme au précédent Article. 

Accordé; il est entendo 
que la légalité de la réclama
tion du sieur Vallon, de la 
somrnede20:000 francs, sera 
prouvée aulhentiquernent par 
le réclarnant, et que dans au
cun· cas elle n' excédera pas 
20:000 francs. 

Accordé; à conclition que 
la totalité de celte indemnité 
soit préalablernent réglÚ par 
les deux parties, Ie Gouver
nernent Portugais attestant 
que les Français ont été l'ob-

, 

ART. v. 
Une indernnité de 6:000 

francs pour le sieur Garnby; 
une autre de 3:'000 francs 
pour le sieur ])upont, déte
nus arbitrairement t@us deux 
dans les prisons de Lisbonne 
pendant un an, et expulsés 
du Portugal en vertu d'une 
senténce dont il ne résulte 
aucune charge contre eux. 

' I 

,\RT. VI. 

Une indemnité de 6:000 
francs précédemrnent récla
mée par Mr. Cassas, Consul 
de France, en faveur du sieur 
Dubois,graveur, pour les pré
judices que lui a causés une 
injuste détention dans lespri
sons de Lisbonne. 

ART. Vll. 

Une indemnité en faveur 
du si.eur Vallon qui a subi, 
dans les prisons de Lisbôn
ne, une arrestation arbitrai
re de vingt-sept rnois. Cette 
indemnité sera de 2o:ooo 
francs, représentant la perte 
éprouvée par le sieur Vallon 
pendant son absence. 

AUT. VIII. 

Une indemnité de 20:000 
francs pour les Français res
tés à Lisbonne apres le dé
part du Consul pour France, 
et qui depuis auraient souf
fert des rlornrnages dans leurs . 
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Concedido; esta indemni
sação entrará na totalidade 
com a mais indemnisações, 
para er paga em letras so
bre Paris na conformidade 
do Artigo XIX. 

Concedido; esta indemni
ação pelo mesmo modo como 

no Artigo precedente. 

Concedido; fica entendido 
que a legalidade da reclama
ção do Sr. Vallon, da som
ma de francos 20.000, deverá 
er provada authenticamente 

pelo reclamante, e que em 
caso algum não poderá exce
der a francos 20:000. 

Concedido; com condição 
que a totalidade d'esta inde
mnisação seja previamentere
gulada pelas duas partes, af
firmanclo o Governo Portu
guez que os Francezes têem 

ART. V. 

Uma indemnisação de fran
cos 6:000 ao Sr. Gamby, ou
tra de 3:000 francos ao Sr. 
Dupont, ambos detidos arbi
trariamente nas cadeias de 
Lisboa durante um anno, e 
expulsos de Portugal em vir
tude de urna entença de que 
nenhum cargo resulta contra 
elles. 

ART. VI. 

Uma indernnisação de fran
cos 6:000 reclamada prece
dentemente pelo Sr. Cassas, 
Consul de França, a favor do 
Sr. Dubois, gravador, pelos 
prejuízos que lhe causou uma 
injusta detenção nas cadeias 
de Lisboa . 

.!.ltT. VII. 

Uma indemnisação a fayor 
do Sr. Vallon, que soffreu, 
nas cadeias de Lisboa, uma 
pri ão arbitraria pe!o espaço 
de vinte e ete mezes. Esta 
indemnisação será de francos 
20:000, representando a per
da experimentada pelo Sr. 
V allon durante a sua ausen
Cia. 

ART. VIU. 

Umaindemnisaçãodefran
cos 20:000 para os France
zes que ficaram em Lisboa 
depois da partida do Consul 
para França, e que tiverem 
desde então soffrido prejui-
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jet de ses égards depuis le dé
part du Consul de France, 
assertion qui jusqu'ici n' est 
point contestée par Ies Fran
çais résidant à Lishonne. 

Cette disposition est ad
mise jusqu'à ce que les deux· 
Gouvernements s' entendent 
réciproquemcnt sur ce point. 

personnes ou leurs proprié
tés. 

ART. IX. 

L' assurance de la stricte 
observation à l'avenir du pri
vilége des Français, de ne 
pouvoir être arrêtés qu'en 
ver tu d' un ordre du J uge 
Conservateur des nations pri
vilégiées qui n'en ont pas un 
particulier. 

Demandes a;"out~es pwr suite du 1·e{us de la p1·mnie1·e, et de 
l' armement qu' a entrainé ce 1·e{us. 

Le Chef de la Police du 
Royaume à I' époque dont il 
s' agit ayant été destitué. pré
cédemment, le décret qm pro
nonça sa destitution sera pro
duit et publié. 

Accordé pour I' annnllation 
de tous les jugements rendus 
pour ces causes depuis deux 
ans à Lisbonne et Oporto. 

Accordé; sauf à régler à 
la fin de ces Articles l' époque 
du payement. 

ART. X. 

La destitution du Chef de 
la Police du Royaume dans 
les vingt-quatre heures. 

AllT. Xf. 

L'annullation , dans le roê
me délai, de tous les· juge
ments portés contre des Fran
çais pour délits politiques. 

AitT. xn. 
· 800:000 francs pour in
demniser le Gouvernement 
Français des f ruis de I' expé
dition que le refus du Gou
vernement Portugais, d' ad-
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merecido a sua attenção de- zos em suas pessoas ou nas 
pois da partida do Consul de suas propriedades. 
França; asserção esta que até 
agora não foi contestada pe-
los Francezes residentes em 
Lisboa. 

Esta disposição é admitti
da. até que os dois Governos 
hajam de se en tender reci
procamente sobre este as
sumpto. 

AR'f. IX. 

A cer-teza- da estricta ob
servancia para o futuro do 
privilegio dos Francezes, de 
não poderem ser presos se
não em virtude de uma or
dem do Juiz Conservador das 
nações privilegiadas que não 
o têem particular. 

ReclamaÇoes que se J·untarctm em consequencia da denegação 
da primeira, e do a1·marnento a que deu logar 

aquella denegação. 

O Chefe da Policia do Rei
no na e.rocha de que se trata 
tendo s1do destituído prece
dente~ente; o Decreto que 
profenu a sua destituição será 
apresentado e publicado. 

Concedidó para a annul
lação de todos os julgamen
dados por taes motivos, ha 
dois annos a esta parte, em 
Lisboa e no Porto. 

Concedido; salvo o regu
lar-se no fim d' estes Artigos 
a epocha -do pagamento. 

TOll. V!. 

ART. X. 

A destituição do Chefe da 
Policia do Reino dentro de 
vinte e quatro horas . 

ART. XI . 

Aannullação no mesmo pe
ríodo de to.dos os julgamen
tos dados contra Francezes 
por delictos políticos. 

ART. XII. 

800:000 francos para in
demnisar o Governo Francez 
dos gastos da expedição que 
a recusa do Governo Portu
guez de adherir ás nossas 

7 
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Accordé; M.r l'Amiralcêde 
la disposition relative aux 
affiches, à condition que les 
autres réparations demanclées 
par la France et accorclées 
par le Gouvernement Portu
gais seront publiées dans le 
Journal Officiel. 

Le Gouvernement Portu
gais assure qu' aucune de ces 
causes n'existe. Toutefois il 
s'engage à indemniser le com
merce l'rançais de ces per- . 
tes authentiquement prou
vées, com me étant l' effet de 
ces causes. 

Pour garantir l'exécution 
des Articles ci-dessus, por
taBt insertion dans la Gazette 
Officielle de Lisbonne eles di
verses anoullatiol'ls qv.i doi,... 
vent Y. être portées, cinquante 
exemplaires de cette Gazette 

hérer à nos premiêres de~ 
mandes, a rendue nécessaire. 

ART. Xlll. 

L'insertion da os les viogk 
quatre heures, et duns la Ga~ 
zette Officielle de Lisbonne, 
des demandes de la France, 
de leur acceptation par le 
Gouvernement Portugais, et 
l'affiche de ces faits dans Jes 
rues ou Ie Sieur Bonhomm~ 
a été ignominieusement pro~ 
mené. 

ART. XIY. 

l.e Gouvernement Portu~ 
gais garantit le payement 
d'uoe somme. quisera déter~ 
minée contradictoirement en~ 
tre les deux parties et sur 
pieces authentiques, pourin~ 
demniser le commerce Fran~ 
çais eles dornmages qui p~ur' 
raient lui avoir été causées, 
soit par des corsaires ou Jet~ 
trcs de marque sous pavillon 
Portugais, soit par I' augmcw 
tation des primes d' assuran~ 
ces marilimes 1·ésultant de 
cette mesure, soit enfio pour 
loute autre cause dt'mientJ'~ 
connue. 

ART. XV. 

Pour garanti r 1' exécution 
de 1' Article XIII relatif. à la 
p.ublication, daos la Gazette 
Officielle de Lisbonne des ré' 
parations obtenues par Ia 
France, un Officier Fra~' 
çais, désigné par Mr. l' Arrw 
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Concedido; o Sr. Almi
rante cede da disposição re
lativa aos annuncios, com 
condição que as mais satisfa
ções exigidas pela França e 
concedidas pelo Governo Por
tuguez hão de ser publica
das no Jornal Official. 

O Gover.no Portuguez as
seg-ura que nenhuma d'estas 
causas existe. Comtudo obri
ga~se a indemnisar o com
mercio Francez por taes per
das, sendo authenticamente 
provadas, como consequen
cia de taes causasl 

A fim de garantir a exe
cução dos Artigos preceden
tes, ácerca da inserção na 
Gazeta Offi.eial de Lisboa das 
d-iversas annullações que ali 
se devem mencionar. cincwen
ta exemplares da dita Gazeta 

primeiras reclamações tor
nou necessaria. 

AThT. XIII. 

A inserção dentro de vinte 
e quatro horas, e na Gazeta 
Offiaial de Lisboa, das recla
mações da França, da sua 
aceitação pelo Governo Por
t uguez, e o annuncio de· taes 
factos nas ruas por onde o 
Sr. Bonhomme foi condu..., 
zido com ignomínia. 

ART. XIV. 

O Governo Portuguez ga
rante o pagamento da quan
tia que for determinada na' 
presença das partes e entre 
estas e sobre documentos au
thenticos, para indemnisar o 
commercio Francez pelos pre
juízos que lhe tiverem sido 
causados, quer por corsarios 
ou· cartas de marca debaixo 
da bandeira Portugueza, quer 
pelo augmento dos pr.emios 
de seguros marítimos, .resul
tante de uma tal medida; quer 
finalmente por qualquer ou
tra ·causa devidamente reco
nhecida. 

ART. XV. 

A fim de garantir a e~e
cução do Artigo xm relativo 
á-publicação na Gazeta Offi
cial de ~isboa das satisfações 
obtidas pela França, um Of
ficial Francez, C}ue o Sr. Al
miranteCommandante daEs-
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seront adressés par lc Gou
veroement Portugais à Mr. 
l' A mirai Commanclant l'Es
cadre, et avan t l'imprcssion 
la minute· ele l'acte d'annulla
tion, elont il s' agit, elevra être 
adressée à :Mr. l' Amiral; cette 
condition sera exécutée elans 
les vingt-quatre heures, à 
compter ele six heures du 
soir, aujourcl'hui quatorze 
Juillet. 

Accordé. 

Mr. le Commandeur a prié 
1' Amiral de renoncer à ce t 
Article en s' engageant for
mellement et sur l'bonneur, 
au nom du Gouvernement 
Portugais, à ne faire aucune 
disposition militaire · quel
conque pendant le séjour de 
l'Escadre Françaisc dans le 
Tage. 

Accordé; cn fixant le ter
me de deux mois au plus, 
si faire se peut, pour ren
voyer les hâtiments de com
mcrce Portugais. 

ral Commandant l'Escadre, 
scra présent au tirage du 
Journal, pour constater qu'il 
satisl'ait aux clauses portées 
dans cet Article, et ill ui ser a 
remis cinquante exemplaires 
de cette feu i lle. 

AUT.XVI. 

Aucune eles personnes qui 
auraient rendu des services 
à l'Escadre Française, ne 
pourra être recherchée pour 
sa conduite. 

Les pilotes Portugais qu' el
le a employées seront consi
dérés (com me il çstvrai) com
me ayant été contraints par la 
forc.e. , 

ART. XVU. 

Pour gar4ntir la complete 
exécution eles presellts Arti
cles, le F ort S.t Julien sera 
mis à ,la disposition de Mr. 
l'Amirall<'rançais jusqu'à ce _ 
qu'ils soient entiêrementexé
cutés. 

ART. XVIII. 

Les conditions qui préc~
dent étant acceptées, les pn
sonniers de guerre seront im
médiatement rendus. 
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serão remettidos pelo Gover
no Portuguez ao Sr. Almi
rante Commandante da Es
quadra, e antes da s?-a im
pressão deverá ser enviÇ~da ao 
Sr. Almirante a minuta do 
acto de annullação de que se 
trata; esta condição será exe- · 
cutada dentro de vinte e qua
tro horas, a contar das SQis 
horas da tarde de hoje qua
torze de Julh'o. 

Concedido. 

O Sr. Commendador pediu 
ao Sr. Almirante ele renun
ciar a este Artigo, obrigan
do-s_e formalmente e debaixo 
da sua palavra de honra, em 
DOf!le do Governo Portuguez, 
a não fazer disposição alguma 
militar qualquer durante a 
estada da Esquadra Franceza 
no Tejo. 

Concedido; fixando-se o 
termo de dois mezes o mais, 
se podér ser, para mandar 
sair as embarcações de com
mercio Portuguezas. 

quadra designar, assistirá á 
t~ragem do Jornal, para ve
nficar se elle satisfaz ás clau
sulas contidas n' aquelle Ar
tigo, e ser-lhe-hão remetti
dos cincoenta exemplares da 
dita folha. 

ART. XVL 

Nenhum dos individuos 
que houverem prestado ser
viços á Esquadra Franceza, 
poderá ser perseguido por 
mo tivos de sua connucta. 

Os pilotos Portuguezes que 
ella empregou seruo consi
derados (como é certo) como 
tendo sido constrangidos á 
força . 

ART. XVII. 

A fim de garantir a com
pleta execução dos presentes 
Artigos, o Forte de S. Julião 
será posto á disposição do 
'Sr. Almirante Francez até 
que sejam inteiramente exe
cutados. 

ART. XVIII. 

Sendo aceitas as condições · 
que precedem, deverão os 
prisioneir.os ser logo entre
gues. 
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. Quant aux deux bâtiments 
de guerre qui ·ent éM arrê
tés antérieurement à l' arri
vée de Mr. l' A mirai devant 
le Tage, l' A mirai Comman
dant l'Escadre consent qu'ils 
soient compris dans la classe 
des bâtiments de commerce 
arrêtés et rendus aux mêmes 
conditions que ceux-ci. 

Accordé. 

.Accordé. 

· Les blHiments de cem·mer
ce Port:ugais arrêtés et con
dúts eu Ftance 1depuis le 
commencement des présen
tes host1lités, seront égale
ment rendus, à la charge par 
le Gouverneme1ü Portugais 
de payer à la France, sur piê
ces compta•bles, les frais de 
séquestre, gardiennage etc., 
occasionnés par l' arrestation 
de ces bàtirnents. 

AllT. XIX. 

Pour assurer le payement 
des indemnités réclamées et 
consenties, il est convenu que 
1' ensemble de ces indemni
tés sera totalisé, et que cette 
somme, à l'exception de celle 
de 20.000 francs attribuée au 
sieur Bonhomme, et d'uneau
tre somme de 20.000 francs 
accordée conditionnellement 
au sieur Vallon, conformé
ment à 1'Article vn, sera 
fournie dans le délai de trois 
jeurs, par le Gouvernemeat 
Portugais, en Iettres de chan
ge sur Paris pertant boute 
garaiJtie, payables à deux 
mois de vue, et remises en 
duplicata à Mr. le 8ontre
Amiral Commandant l'Esca
drc Française. 

AUT. XX • 

Sur les instances de Mr. 
le Commandeur, Mr. 1' Ami
ral Commandant · l'Escadre 
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Emquapto aos dois navios As embarcações de co·m-
de guerra que foram toma- mercio Portuguezus, tomadas 
dos anteriormente á che- e conduzidas para Fr.ança de . 

· gada do Sr. Almirante em pois do principio das presen
frente do Tejo, o Almirante tes hostilidades, serão tam
Commandante da Esquadra bem resti tuidas, ficando a car
consente em que sejam com- go do Governo Portuguez o 
prehendidos na classe das pagar á França, em dinheiro 
embarcações de commercio effectivo, os gastos de seques
tomadas e restitui das debaixo · tros, guardiania etc., occasio
{las mesmas condições que nados pela detenção d'essas 
.estas ultimas. ·embarcações. 

Concedido. 

Concedido. 

ART. XIX. 

Para assegurar o paga
mento das iudemnisações re
clamadas e approvadas, con
vem-se que de todas estas in
demnisações se formar& · um 
total, e que esta somma, á 
excepçâo da de 20:000 fran
cos assignada ao Sr. Bonbom
me, e de outra igual de fran
cos 20:000 concedida condi
cionalmente ao Sr. Vallon, 
na conformidade do Artigo 
vn, será fornecida dentro de 
tres dias, pelo Governo Por
tuguez, em letras de cambio 
sobre París que offereçam 
toda a garantia, pagaveis a 
dois mezes vista, e entregues 
em duplicado ao Sr. Contra
Almirante Commandante da 
Esquadra Franceza. 

ART. XX. 

A instancias do Sr. Com
mendador, obriga-se ·o Sr. 
Almirante Commandante da 
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Antonio Xavier d'Abreu Cas
tello Branco. 

França i se s' engage à faire 
sortir du l'age la plus grande 
partie des forces navales sous 
son coinmandement, aussitôt 
que l'exécution des Articles 
précédents sera nccomplie, et 
auta·~1t que possible avant dix 
jours, à dater de ce jour. 

Tous Ies Articles ci-dessus 
étant réciproqucment con
sentis, les deux contractants 
ont signé. 

I-c Conlrc-Amiral Commandant 
en chcf l'Escadrc J?rancaise 
dcvant Lishonnc . • 

Baron Ro ussin. 
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Esquadra Franceza a mandar 
sair do Tejo a maior parte 
elas forças navaes elo seu com
mando, tão depressa se cum
pra a execução dos Artigos 
precedentes, e sendo possível 
antes de dez dias a contar ele 
hoje. 

Antonio Xavier d' Abreu Cas
tello Branco. 

Havendo sido reciproca
mente approvados todos os 
Artigos acima insertos, os 
dois contrahentes os assigna
ram. 

O Contra-Almirante Comman
dante em chefe da Esquadra 
Franccza em frente de Lisboa. 

Barão Roussin. 
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AJUSTE PA'RA O PAGAl\IENTO DO VALOR DE QUATRO NAVIOS 

DA USUftPAÇÃO, NO BLOQUEIO DA ILHA TERCEIRA, 

(DO On!Gi l'IA.L QU E SE GUARDA i'iO AR CIIIVO DA. SECRETARIA D' ESTADO DOS i'iEGOCIOS 
ESTRANGEtnOS. ) 

T he interview designated hy the undersigned His Ex
cellency the Viscount of Santarem, Secretary of State o f Fo
reign Affairs of Portugal, in bis letter dated the 3rd o f tbis 
month to the undersigned M.r Thomas L. L. Brent, Chargé 
d' Affaires óf the United States, having taken place on the 
.!f.th of the present month, the Goveroment of Portugal has 
agreed to pay to the United States the following indemni
ties for the prizes the Ann, Galatea, Gleaner and Plan
ter, made hy the Squadron of Portugal· that hlockaded the 
Island of Terceira. 

For the Brig Ann . ............. dollars. 33:7 44-»42 
say, thirty three thousand seven hundred 
and forty four dollars and forty two cents, 
in metal, according to the account pre-
sented. 

For the Galatea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38:063»85 
say, thirty eight thousand and sixty three 
dollars and eighty five cents, in metal, ac-
cording to the account presented. 

For the Gleaner.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:250» 
say, seven thousand two hundred and fifty 
dollars, in metal, according to the accoúnt 
presented. 

The account .for the owners of the Brig Planter not 



AMERICANOS APRESADOS PELA ESQUADRA DO GOVERNO 

A.SSJG_ A.DO EM LISBOA -A 19 DE JANEIRO DE 1832. 

(TRAllUC~ÃO ORIG!liAL.) 

Tendo-se realisado no dia 4 ,do corrente mez a entre
vista marcada pelo abaixo assignado Sua Excelleocia o Vis
conde de Santarem, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios Estrangeiros de Portugal, na sua Nota dirigida em 
3-do mesmo mez ao Senhor Tbomás L. L. Brent, Encar
regado de Nego cios dos Estados Unidos, n' ella se conveiu 
que o Governo de Portugal pagará aos Estados Unidos as 
seguintes indemnisações pelas presas Ann, Galatea, Glea
ner e Planter, feitas pela Esquadra: Portugueza no bloqueio 
da Ilha Terceira. 

Pelo Brigue A11,n. . . . . . . . .. _ pezos duros. 33:7 44»42 
isto é, trinta e tres mil setecentos e qua-
renta e quatro pesos duros e quarenta e 
dois centesimos, em metal, conforme a 
conta apresentada . 

Pela Galatea . ....... _ ... _. . . . . . . . . . . 38:063»85 
isto é, trinta e oito mil e sessenta e tres 
pesos duros e oitenta e cinco :centesimos, 
em metal, conforme a conta apresentada. 

Pelo Gleaner . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 7 :250» 
isto é, sete mil duzentos e cincoenta pesos 
duros, em metal, conforme a conta apre-
sentada. 
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having been presented) it is to be mude out, and is to be 
allowed upon the samc principies as the former accounts, 
to he }laid at the same periods anel in the same manneJ:, 
fr.om the 19lh of January of this yenr, the clay of this ar
rangement. Previous to its presentation to the Portuguese 
Government it is to be examined anel correctecl by the Go
vernment of the United Statcs, and cxarnined also by the 
Government of His :Most 'FaithfullVIajesty. 

The terms of pnyment are fixed at the followiog pe
riocls, calculated frorn the 19Lh of January ofthis year, one 
fourth in Lhree, one fourlh in six, one fourth in nine, and 
one fourth in twelve months, in Gover"runent hills on the 
Trensury: the funcls for the payment o f L h esc inclemnities 
will be there ready at tbe slipu laLed pcriods. 

The interest oi' five per ccnt to be added to the amount 
of the indemnities of cach vessel cnlculated from the 19lll 
of Jnnuary of this year. 

As regarcls the indemnity for the marioers. of th.c Ga
latea, for the clothes, clouble of thc amount of the ac
count presented will be paid; and since no precise amount. 
has been claime(l for the indemnilies foi' thern on account 
o f thei r arrest and trea.tment durin~ it, the Goveq~ment ol' 
Portugal proposes to that of the United States that that 
amount shall be regulateq according t.o some precedent, if 
to be found; observ ing towards the mariners of the United 
States what tb is Government has dono lowards tbe mari
ners of other Powers under similar circumstances, consi
dered in relation to their treatrnent during the arrest; for 
which purpose it is proposed to look wilhout dclay for ·sorne 
precedenL ' 

For the indemnificalion of the articles of the seamen 
of the Gleaner and P lantm·, the double will be pn id in con-
formity to the laws of prizes. . 

Lisbon, 19lil of January 1832. 

Visconde de Sa ntarem. 
'fhomas L. L. Brent. 
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Brigue Planter, ella deve ser formada (I) e satisfeita de
baixo dos mesmos princípios das outras, e paga nos mes
mos períodos e da mesma · maneira, desde 1 ~ de Janeiro 
~.'este anno, dia d'este arranjamento . Antes da sua apresen
tação ao Governo Portuguez" deverá ser examinada e corri
gida pelo Governo dos E stados Unidos, e examinada tam
bem pelo Governo de Sua Magestade F idelíssima. 

Os termos do pagamento são (S) fi xados nos periodos 
seguintes, calculados desde 19 de Janeiro d' este anno, uma 
quarta parte a tres mezes, outra quarta a seis, outra quarta 
a Q.ove, e outra quarta a doze rnezes, em Letras do E rario. 
Os fundos para pagamento d' estas inclemnisações esta ruo ali 
promptos nos períodos estipulados. . 

. Acre.scentar-se-ba o juro de cinco por cento ás indem
msações de cada navio calculado desde 19 de Janeiro d' este 
anno . 

Pelo que respeita á indemnisação dos marinheiros da 
Galatea pelas suas roupas, se pagará o dobro da conta apre
sentada; e visto que nenhuma somma determinada se tem 

· reclamado para sua indemnisação pela prisão e tratamento 
que n'ella tiveram, o Governo de Portugal propõe ao dos 
Estados Unidos que es ta somma será regulada conforme al
gum precedente, se o houver; observando-se para com os 
~arinheiros dos, Estados Unidos o que o Governo t iver pra
ticado com os marinheiros de outras Nações em· iguaes cir
cumstancins, consideradas em relação ao seu tratamento em 
quanto estiverem presos, para cujo fim propõe-se es.aminar 
sem demora algum precedente. 

Para indemnisação dos artigos dos marinheiros do Glca
ne?' e Plantm·, se pagará o dobro em conformidade das leis 
das presas. 

Lisboa, 19 de Janeiro de 1832. 

Visconde de Santarem. 

(1) No original foi riscada a palavra justificada, e subst ituída po r fur
mada . 

(2) No original fo i riscado seráo e substitu ído 11or são. 
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O DUQUE DE BRAGANÇA. 
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~ITFESTO DE SL~ li.\GESIADE llil'Ell.l.U. O Dt:QUE DE DRA

G.L"ÇA REG.E\"TE DO R:E~·o IDI :>O:Jrn DA JUL"\"liA. A SE

_\ROR.!. DO:'\".!. "lllllU. II, DADO A .BORDO DA. FRAGATA. RAI

_.HA DE POP.Il:GAL E:U 2 DE :FE\EREIRO DE 183~ . 

Chamado a succeder a El-Rei leu Augusto Pae no 
Tbrono de Portucral como Seu Filho Primogenito pelas Leis 
fundamentaes da lionarchia mencionada na Carta de Lei 
e Edicto Perpetuo de 10 de_ -overnbro de 1825, (1) fui for
malmente reconhecido como Rei de Portugal por todas as 
Potencias, e pela_ -ação Portugueza, que )le enviou á Côrte 
do Rio de Janeiro uma deputação composta de representantes 
dos tres differentes Estado ; e desejando Eu ainda á custa dos 
maiores sacrificios assegurar a fortuna de )leus leaes subditos 
de ambos os hemispheri_os, e não querendo que as relações 
de amisade reciprocas tão felizmente estabelecidas entre os 
dois Paizes, pela independencia de ambos, podessem ser com
promettidas pela reunião fortuita de duas Coroas sobre uma 
mesma cabeça; decidi-}Ie a abdicar(~) a Coroa de Portug~, 
em favor de :llinba muito Amada e Prezada Filha D. Mana 
da Gloria, que igualmente foi reconhecida por todas as Po
tencia_ e pela _-a<:âo Portugueza. 

Ao tempo de concluir e ta abdi<:'lção o :Ueu dever~ 
e o ::U:eus entimentos a prol do Pa1z que :.\Ie deu_ o _nasci
mento e da nobre Nação Portugueza, que lUe bana_]urado 
fidelidade, induziram-_ e a seguir o exemplo de ::\leu 11lustre 
Avo o Senhor D. João IV, aproYeilando o cur~o ~sp_aço do 

eu Reinado para restituir, como elle .fizer~, _a- _a ao Por
tuaueza a ·po se dos seu antigos fõro e prmleg1o ; cum-

(1) Vide Tom. y pag. 501. 
(~) Idem pag. 54!:!. 
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prindo d' es ~ maneira tambem a promes as de :\I eu .Augusto 
Pae de glono a memoria annunciadas na sua Proclamação 
de 31 de Maio de 1823, e na Carta de Lei de 4 de J u n l1o 
de 1824. 

Com este fim promulguei a Carta Constitucional de 29 
de Abril de 1826, ( 1) na qual se acha virtualmente revalidada 
a antiga fórma do Govemo Portuguez e Constituição doEs
tado•; e para que esta Car ta fosse realmente uma· confirma
rão e um seguimento da Lei fundamental da Monarchia, 
garnnli em primeiro loaar a protecç-ão mai solemne, e o 
ma i profundo re peito á Sacro anla Religião de nossos paes; 
confirmei a Lei da successão com todas as clausula das 
Cõt·tcs de Lamego, fixei as epochas para a convocação das 
Cortes, como outr' ora jú se havia praticado nos Reinados dos 
Senhore D. Affonso '\ e D . João Til; reconheci os dois 
r: rincipios fundamentae do antigo. Go•erno Portuauez, isto 
é , que as Leis só em Cortes se f~1am, e que as imposições 
e admin istração da fazenda pubhca só n' ellas seriam discu
tidas, e J'amais fóra d' ellas; e finalmente determinei, que 
se juntas em e n'uma ó Camara o dois braços do clero e 
da nobreza, composto dos arande do Reino, ecclesiaslicos 
e seculares, por ter mostrado a exper~encia os inconvenien
tes que resul tavam da separada clel1 heração d' estes dois 
braços. 

Acre cenlei al!mmas outras proYidencia tendentes to
das a firmar a independencia da :\ação, a dignidade e au
<'toridade Real, e a liberdade e prosperidade dos P ovos; e 
desejo ·o de não avenLurar estes don aos riscos e inconve
nientes de uma menoridade, julguei,' que o meio de o as-
e.:,aurar seria o de unir Jlinha Au!nlsta Filha a um Príncipe 

Porlugucz (e) a quem naturalmente pela conformidade de re
ligião e nascimento, mais que a nenhum outro, devia inte
ressar a completa realisação de tantos beneficios com que Eu 
pretendi felicitar a Nação Portu!nleza: persuadindo-Metam
beru que os bons exemplos do Meu >irtuoso parente o 1Io
narcha em cuja Cõrle residira, o tivessem tornado digno de 
a-raliar a grande confiança que u' elle punha um I rmão, que 
d'ellc fazia depender os destinos de Sua muito Amada Filha. 

~1) Vide Tom. v pag. 511. 
!!) \1de pag. 5 d·este Tomo. 
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Tal é a origem da e colha que fiz do Infante D. l\Iiguel; 
escolha funesta, que comigo têem deplorado tantas victimas 
innocentes, e que marcará uma das mais desastrosas epochas 
da Historia Porlugueza! 

O Infante D. Miguel, depois de haver-Me prestado ju
ramento como a seu natural Soberano, e á Carla Consti
tucion~l na qualidade de suhdito Portuguez, depois de ha
ver de Mim solicitado o cargo ele Regente do Reino de Por
tuua], .Algarves e seus Domínios, que Eu e_ffectivamente lhe 
confen, com o litulo ele ::\leu Loaar-Tenente por Decreto 
de 3 de Julho de 1827, (I) depois de ter entrado no exercício 
de tão . eminentes funcções, prestando livre e voluntaria
~ente ~uramento de manter a Carta Constitucional tal qual 
tmha s1do por l\Iim dada á X ação Portugueza, e de entre
gar a Corôa á Senhora D. ::Uaria U, logoque tocasse a epo
cha da sua maioridade, (2) arrojou-se a commetter um atten
tado sem ~xemplo, pelas circumstancias que o acompanharam. 

Debaixo do pretexto de decidir uma questão que nem 
de fac_to, .nem de direito estava litigiosa, violando a Carta 
ConstituciOnal que acabava de jurar, convocou os Tres Es
tados do Reino da maneira mais illecral e illusoria, abusan
do assim da aucloridade que Eu lhe havia confiado, e atro
pellando o respeito devido a todos os Soberanos da Europa, 
que haviam reconhecido como Rainha de Portugal a Senhora 
D. "Mari<:~ li, fez decidir pelos suppostos mandatari~s, que 
se acham reunidos debaixo do seu poder e influencia, que 
era a elle, e não a lrlirn, que devia passa1· a Cot·ô~ de 
Portugal quando falleceu o Stmhor D . Jo~o VI; e d es~a 
maneira U"urpou 0 Infante D. ::Uiguel para s1 o throno, CUJO 

deposito Eu lhe havia confiado. 
As Polencias Estrangeiras estygrnalisaram este aclo de 

rebellião fazendo immediatarnente retirar os seus represen
tantes d~ Côrle de Lisbo~ c os Meus Ministros Plenipo
tenciarios como Imperador do Brazil, nas Cortes de Vien
na e Londres fizeram os dois olemnes Protestos de 24. de 
l\Iaio e 8 de ~t\gosto de 1828, _co~tra toda e qu~lquer .vio
lação dos l\leus Direitos heredllanos e dos de ~Imha Fdha; 
contra a abolição das instituições espontaneamente outor-

(I) Vide pag. 31 d'e>le Tomo. 
(~) Idem pa;. 7 4. 
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gadas por ~l_irn e legalmente estabelecidas em Portugal; con
tTa a lllegttima e insidiosa convocação dos antigos EstadGs 
d'aguelle Reino, porque ha-viam deixad0 de existir já por 
effe1t~ de uma diuturnissima prescTipção, já em rirtude das 
menciOnadas instituições; contra a · precipitada decisão dos 
chamados Tres Estados do Reino e os argumentos em que a 
apoiaram ; nomeadamente contra a falsa interpretação de 
uma antiga Lei feita nas Córtes de Lamego, e de outra feita 
em 12 de Setembro de 1642, por El-Rei D. João IV, a pe
dido dos Tres Estados e em confirmação da mencionada Lei 
das Côrles de Lamego. 

Todos estes ·Protestos foram .sellados com o· sangue, que 
quasi quotidianamente tê~m ve~t1do desde ~ntão tantos mi
lhares de victimas da mms acnsolada . fidelidade; e na Yer
dade esta criminosa usurpa~o, co~locando ao Príncipe que 
a perpetrou no caminho da 1llegahdade e da violencia, tem 
fe ito pesar sobre os desgr~çad~s Portuguezes um cum ulo de 
males superior a quantos ]amms foram supportados por ou
tros povos. 

Para sustentar um Gorerno que blasonaYa emanar da 
vontade nacional, foi preciso levantarem-se cadafalsos, onde 
foram immolados um grande numero d'aquelles que tenta
ram resistir ao jugo atroz da .usurpaçã.o; encheram-se de 
victimas todas as prisões do Remo, castigando-se por esta 
fórrna, não o crime, mas a l~al~ade e o re pei~o ã fé jura
da; innumeraveis innocentes nct1mas foram eonadas para os 
horrorosos desertos de Africa; outras têem acabado a sua 
existencia em horríveis carceres á força de angustias e de 
tormentos; e finalmente os Paizes Estrangeiros encheram
se de Portugnezes fugitivos da sua Patria, constrangidos a 
supportaTem longe d'ella as amarguras de um não merecido 
desterro!! 

Por esta fórma se desencadeiaram obre o Paiz em que 
Eu na ci .todos o horrores, que póde excitar a perrersidade 
humana! Opprimidos· os po\OS pelos ultrages que cornmet
tem as auctoridades que os governam; manchadas as pagi
nas da hisLoria Portugueza pelas affrootosas satisfações com 
que o frenetico Governo da usurpa~ão se tem vi to obri
gado a expiar alguns actos da sua irrellectida atrocidade 
contra subditos estrangeiros em menoscabo de seus Gorer-
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nos; interrompidas a relações diplomaticas e commer
cíae com a Europa inteira; em fim a t}rannia manchando 
o Throno ; a miseria e a oppressão suffocando os mais no
bres sentimentos do Povo! Eis o quadro lastimoso que apre
sen~a Portugal .ha p~rto de quatro aooos. O :Meu Coração, 
affi1cto pela ex1stenc1a de tão terriYeis males, con ola-se po
rém reconhecendo a protecção visível que Deus, Dispen
sador do Thronos, concede á nobre e justa causa que de
fendemos. 

Ao contemplar que, apesar dos maiores obstaculos de 
todo o genero, a lealdade pôde salvar na Ilha Terceira (asj'lo 
e baluarte da liberdade Porlugueza, já illustrado em ou
tras epochas da nossa historia) os escassos meios com que 
~eus nobres defensores não só t~em conseguido desde al i 
Juntar nor:lmente ao domínio de :Minha Augusta Filha as 
outras pbas dos Açores, mas tambern reunir as forças com 
que _hoJe co~tâmos, não posso deixar de reconhecer a pro
tecçao espectal da Divina Providencia. · 

Confiado no seu amparo, e havendo-Me representado a 
actual Regencia, em \'"orne da Rainha Fidelíssima, por Yia de 
u~a ~eputação que enriou á ·presença da mesma Soberana 
e a 1lmha, os YÍvos des(}jos que tinham os PoYos das llh~s 
do Açores, e mais Subditos fieis d'aquella Senhora resi
dentes nas sobreditas Ilhas, de que tomm1do Eu ostensiva
m.ente a parte que l\Ie cabe nos neO'ocio de Sua Magestade 
F1deli si ma corno Seu Pae, Tutor e n~lural Defen-or, e como 
Chefe da Casa de BraO'ança, desse em Uio grande crise as 
proyidencias promptas

0
e efficazes, que as circums tancias im

penosamente reclamam; rno\·ido finalmente dcs deYeres que 
l\le impõe a Lei fundamental de Portugal, re ol ~o-31e a aba.n
donar o repouso a que as }linl~as actuaes .circumstanci~S 
.Me levariam, e deixando no contmenle os objectos que ma1s 
caros são DO Ieu CorDçào, vou-Me reunir aos PortuguezeS', 
que á custa dos maiores sacri1icios se têem sustentado por 
eu heroico valor contra todo os esforços da usurpação. 

Depois de a6fadecer nas Ilhas dos -~C?~es aos indivi
duas que compozeram a Regencia (que nome1e1 por es~ar au
sente) o patriotismo com que· desempenharam, er_n ?Ircurn
tancias tão difficultosas o seu encargo, reassumtret (pelos 

motivo· que ficam ponderados, a auctoridade que na mesma 
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Regencia_ se 3:chava depositada, a qual eonservarei, até que, 
estabele~1do em _Portugal o Governo legitimo de Minha Au
gusta F1lha, deliberem as Côrtes Geraes da Nação Portu
gueza (a cuja convocação immediatamente mandarei proce
der) se convem, que Eu continue no exercício dos direitos 
que se acham designados no Artigo xcn da Carta Con
stitucional, e resolvida que seja esta questão affirmativamen
te, prestarei o juramento exigido pela mesma Carta para o 
exercício da Regencia permanente. 

Será então que os Portuguezes opprimiclos verão che
gar o termo dos males, que ha tanto tempo os ilagellam, 
não deverão temer as reac.;ções, e as vinganças por parte de 
seus irmãos que os vão resgatar; ao momento de os abra
çarem, os que estiveram tanto tempo longe do solo patrio, 
deplorarão com elles os infortunios por que têem passado, 
e prometterão sepulta-los em eterno esquecimento. Quanto 
aos desgraçados cuja consciencia culpavel teme a ruína da 
usurpação, de que foram os fautores, devem estar certos que 
se a ac9~o das leis os póde castigar com a perda dos direi
tos poht1cos, de que fizeram um tão vergonhoso abuso para 
desgraça_ de sua patria, ·nenhum d'elles ficará privado n:-m 
de sua vtda, nem dos direitos civis, uem de suas propne
dades (salvo o direito de terceiro), como o foram desgraça
damente ta1itos homens honrados, cujo crime era defender 
a Lei do Paiz . 

Publicarei um Decreto de amnistia, em que claramente 
sejam marcados os limites d' este indulto; declarando desde 
já que não será acolhida delaç,ão alguma sobre aconteci~en
tos ou opiniões passadas, evitando-se por meio d~ m~drdas 
opportunas, que ninguem possa ser para o futuro mqmetado 
por taes motivos. 

Sobre estas bases occupar-me-hei com o mais co_nstante 
desvelo de outras muitas medidas não menos convementes á 
honra é' ao bem estar da Nação Portugueza, sendo uma das 
primeiras o restabelecimento das relações políticas e com
merciaes que existiam entre Porhwal e os demais Estados, 
respeitando religiosamente seus d?reitos, e evitando escru
pulosa~_ente todo e qualquer compromettimento em questões 
de poltt1ca estrangeira, e que possam inquietar para o fu
turo as Nações alliadas e visinhas. 
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Portugal ganhará todas as vantagens que resultam da 
paz interna e da consideração dos estrangeiros. O eredito 
publicr:> se restabelecerá pelo reconhecimento de todas as divi
das do Estado, quer naciooaes, quer estrangeiras, legalmente 
contra hidas~ e com isso se acharão meios para o seu pagamen
to; o que sem duvida influirá sobre a prosperidade publica. 

Ass~:guro áque1la parte do Exercito Portuguez, que, il-
.ludida, hoje sustenta a usurpação, que será por Mim aco
lhida, se, renunciando á defeza da tyrannia, se unir espon
taneament~ ao Exercito Libertador: Exercito que prestará 
sua força á sustentação das Leis, e será o mais firme apoio 
do Throno Cqnstitucional e do bem estar de seus concida
dãos: igualmente asseguro aos militares da segunda linha, 
que não tomarem parte na defeza da usurpação, que não 
serão incommodados e immediatamente serão dispensados 
do serviço, a fim de noderem voltar ao seio de suas fami
lias, e aos seus trabalhos domesticas, de que ha tanto tempo 
se acham separados. 

Não duvidando que estas Minhas [rancas expressões pe
netrarão os corações dos Portuguezes honrados e amantes 
da Patria, e que elles não hesitarão em vir unir-se a Mim 
e aos leaes e denodados· compatriotas que Me acompanham 
na heroica empreza da restauração do Throno Constitucio
nal da Rainha FidelisBima Minha Augusta Filha, declaro 
que não vou levar a Portugal os horrores da guerra civil, 
mas sim a paz e a reconciliação, arvorando sobre os muros 
de Lisboa o Estandarte Real da Mesma Soberana, como o pe
dem as Leis da eterna justiça, e os votos unanimes de todas 
as Nações cultas do Universo. 

Bordo da fragata Rainha de Portugal, aos 2 de Feve
reiro de 1832. 

D. PEDRO, Duque de Bragança. 
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TRATADO DA QUADRUPLA ALLIANÇ.I\. CELEBRADO EN<fRE SU.A 

REINO Elit: NOl\IE DA. Jl.A.INHA A SENHORA DONA l\J'A.RIA IIr 
DE HESPANHA l>Ull.A.NTE A 1\IENORIDADE DA SENHORA D0Nk 

FRANCEZES, E JOHGE IV REI DA GRAN- DRETAN.fiA, PARA 

DE PORTUGAL E DOl\J CARLOS ~E HESPANHA, .\.SSIGNA•DO 

~ARTE DE PORTUGAL El\f 10 DE i\UIO, PEJ.A DE FRAN~A 

DE A•DRIL, E PELA DE HESPANHA EM 5 DE jliHO · DO l\lEN 

( 00 ORIGINAL Qu E SE GUARD.\ NO ARCIUVO DA 5:&. 

Sua :M:agestacle Imperial 
o Duque ele Bragança, Re
gente do Reino de Portugal 
e dos Algarvcs em nome da 
Rainha a Senhora Dona Ma
ria li, e Sua Magestade a 
Rainha Governadora de Hes
panha, durando a menori
dade de Sua Filha a Senhora 
Dona Izabel li, Rainha dé 
Hespanha, achando-Se for- ' 
temente convencidas de que 
os interesses de ambas as Co
rôas e a segurança de Seus 
respectivos Domínios reque
rem o emprego immediato 
e vigoroso de Seus esfoFços 
reunidos para fazer cessar 
as hostilidades, que posto que 
fossem ao principio dirigidas 
contra o throno de Sua J.\lla
gestade Fidelíssima, dão hoje 
um amparo e auxilio aos sub-

Su :M:ajestad Imperial el 
Duque de l3raganza, Regente 
del Reino de Portugal y de 
los Algarbes, á nombre de 
la Reina Dona Maria li, y 
Su 1\Iajestad la Reina Go
hernadora y Regente de Es
paõa, durante la menor edad 
de Su Hija Dona Isabel H, 
Reina de Espana, íntima
mente convencidas que los 
intereses de ambas Coronas 
y la seg·uridad de Sus Domí
nios respectivos exijen em
plear inmediata. y vigorosa
mente Sus esfuerzos unidos 
para pooer término á las hos
ti licládes, que si bien tu
vieron por objeto primero 
atacar el trono de Su :Majes
tad Fidelíssima, proporcio
nao hoy amparo y apoyo á 
los súbditos desafectos y re-



MAGESTADE DIPERIAL O DUQUE DE BRAGANÇA, UEGEHE DO 

A IUHHIA.. A SENHORA DONA MARIA CHRISTHiA, REGENTE 

IZADEL II, MINHA.. DE HESPANHA, LUIZ FILIPPE REI DOS 

A EXPULSÃO DA PENU\SULA DOS EX- ll\'FANTES DOU ~IIGUEL 

IDI LONDRES A ~2 DE ABlUL DE 1834, E UATIFJCADO POR 

EM 5 DO JIESMO ::IIEZ, PELA DA GRAN- BRETA:NHA JEU 29 

CIONADO A~~O . 

CRETÃRIA D'llSTADO DOS NEGOCIOS ESTnANGEIROS.) 

Sa Majesté Impériale le 
Duc de Bragance, Régent du 
Royaume de Portugal et des 
Algarves au nom de la Rei
ne Donna l\faria li, et Sa 
Majesté la Reine Régente 
d'Espagne pendantr la mino
rité de Sa Filie Donna Isa
belle li, Reine d'Espagne, 
profondément comaincues 
que les intérêts des deux Cou
ronnes et la strreté de Leurs 
États respectifs exigent l'em
ploi immédiat et énergique 
de Leurs efforts réunis pour 
mettre fio aux hostilités 
qui, dírigées en premier lieu 
contre le trône de Sa Ma
jesté Três-Fidele, four~is
sent aujourd'hui un appm et 
des secours aux sujets mal
intentionnés et rébelles de 
la Couronne d'Espagne; et 

His Imperial Majesty the 
Duke ofBragaoza, Regent of 
the Kingdom o f Portugal and 
of the Algarves in the name 
o f lhe Queen Donna Maria li, 
and Her Majesty tbe Queen 
Regent of Spain, during tbe 
minority of Her Daughter 
Donna Isahella Il, Queen of 
Spain, heing impres'sed with 
a deep comiclion that tbe 
intercsts of the two Crowns 
and the security of Their 
respectiveDominions require 
tbe immediate and vigorous 
exertion o[ Their joint ef
forts to put an end to hos
til1ties, wh1ch, though di
rected in the first instance 
aga1nst tbe throne of Her 
1\fost Faithful Majesty, now 
afford shelter ,and support 
to disaffected and rebellious 
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ditos desaffectos e rebeldes 
da Corôa de Hespanha; e de
sejando Suas Magestades pro
ver ao mesa1o tempo os meios 
precisos para restaurar aos 
Seus subditos as hençãos de 
uma vaz interna, e confir
mar por mutuos bons officios 
a amisade que desejam esta
belecer e cimentar entre am
bos os Estados, decidiram de 
unir as Suas forças para obri
gar o Infante Dom Carlos de 
Hespanha e o Infante Dom 
Miguel ele Portugal a reti
rar-se dos Domínios Portu
guezes. 

Em consequencia pois 
d' este ajuste aprouve a Suas 
Magestades os Regentes de 
Se dirigirem a Suas Mages
tades El~Rei dos Francezes · 
e El-Rei do Reino Unido da 
Grau-Bretanha e Irlanda; e 
Suas ditas Magestades, to
mando em consideração o in
teresse que Elias devem sem
pre ter na segurança da Mo
narchia Hespanhola, e achan
do-Se de mais d'isso anima
das do vivo desejo de contri
buir para o estabelecimento 
da . paz da Península como 
em todas as outras partes da 
Europa, e SuaMagestadeBri
tannica, considerando alem 
d' isso as obrigações especiaes 

heldes de la Corona de Es
paí'ia; y deseosas Sus Majes
tades ai mismo tiempo de 
proveer los medios necesa
rios para restituir á Sus súb- . 
ditos los beneficios de la paz 
interior, y afirmar, mediante 
los recíprocos buenos oficios, 
la amistad que desean estable
cer y cimentar entre ambos 
Estados, ban determinado 
reunir Sus fuerzas con el ob
jeto de compeler al Infante 
Don Cárlos de Espaí'ia y al 
Infante Don Miguel de Por
tugal á retirarse de los 'Do
mínios Portugueses. 

En consecuencia, pues, de 
estos convenios, Sus Majes
tades Reg,entes Se hao diri
gido á Sus Majestades El Rey 
de los Franceses y al Rey dei 
ReinoU nido de la Gran Bre
taiia é Irlanda; y Sus Majes
tades, considerando el inte
rés que deben tomar siem
pre por la seguridad de la 
1\'Ionarquía Espaí'iola, y hal
lándose adernas animadas dei 
mas vehemente deseo de con
tribuir al establecimiento de 
la paz en la Península, como 
en todas las otras partes de 
Europa, y Su Majestad Bri~ 
tanica considerando tambien 
las obligaciones especiales de
rivadas de Su antigua alianza 
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Leurs Majestés désirant en 
même temps prendre les me
sures nécessaires pour ren
dre à Leurs sujets les bien
faits de la paix intérieure, 
et affermir par de bons offi
ces mutuels l'arnitié qu'Eiles 
désirent établir et eimenter 
entre les deux États, Se sont 
déterrninées à unir Leurs for
ces dans le but de contrain
dre l'Infant Don Carlos d'Es
pagne, et l'InfantDon Miguel 
~e Portugal à se rétirer des 
Etats Portugais. 

En conséquence de cet ac
cord Lcurs Majestés les Ré
gents Se sont adressées à 
Leurs l\iajestés le Roi des 
Français et le Roi du Royau
me Uni de la Grande Breta
gne et d'Irlande; et Leurs 
dites Majestés prenant en 
considération l'intérêt qu'El
les doivent toujours porter à 
la sureté de la l\'Ionarcb i e Es
pagnole; et étant de plus ani
mées du plus vif désir de con
tribuer à ]' établissement de 
la paix dans la Péninsule, 
comme dans toutes les :Jutres 
parties de l'Europe, etSa Ma
jesté Britannique considérant 
en outre Jes obligations spé
ciales provenantes de Son an-

subjects of the Crown of 
Spain; and Their Majesties 
being desirous at the same 
time to provide the neces
sary means for restoring to 
the subjects of eacb the bles
sings of interna] peace, and 
to confirm by mutual good 
offices the friendship which 
They are desirous of esta
blishing and cementing be
tween Their respective Sta.
tes, They have come to thede
terrnination o f uniting Their 
forces in order to compel 
the Infant Don Carlos of 
Spain, and tbe Infant Don 
Miguel o f Portugal, to with
draw from the Portuguese 
Dominions. 

In consequence of this 
agreernent, Their Majesties 
the Regents have nddressed 
Themselves to Tbeir Majes
ties the King of th& French 
and tbe King of tbe United 
Kingdom o[ Great Britain 
and Ireland; and Their saicl 
l\llajesties, considering the in
tercst They must always take 
in the security of the Spa
nish Monarchy, and being 
further animated by the most 
anxious desire to assist in 
the establishment of peace 
in tbe Península as 1vell as 
in every other part of Euro
pe; and His Britannick Ma
jesty considering moreover 
the special obligations arising 
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provenientes da 5ua antiga 
a·Jliança com Portugal, con
sentiram Suas Magestades em 
ser partes no ajuste p11oposto. 

Nomearam portanto Suas 
Magestades para Seus Pleni-
potenciarios, a saber: ' 

Sua Mages,tade Imperial o 
Duque de Bragança, Regente 

. do Reino de Portugal e dos 
Algarves em nome da Rai
nha a Senhora Dona 1\fa
ria H, ao Senhor Cluist'ovão 
Pedro de Moraes Sormento, 
do Conselho de ~ua 1\'J'oges
tade Fidelíssima, Fidalgo Ca
valleiro da Casa Real, Com
mendador da Ordem de Nossa 
Senhora da Conceição de Vi lia 
Viçosa, €avalleiro da Ordem 
de Christo, e Enviado Ex
traordinario e Ministro Ple
nipoteMÍario de Sua Mages
tade Fidelíssima junto a Sua 
1\'Iagestade Britannica. 

Sua Magestade a Rainha 
Governadora de H espanha, 
durando a menoridade de 
Sua Filha a Senhora Dona 
lzabel li, Rainha de Hespa
nha, a Dom Mauuel Pando 
Fernandez de Pinedo Alava 
c Dávila, Marquez de J.Vlira
flores, Conde de Villapateroa 
e de Floridablanca, Senhor de 
ViHagarcia, Grande de Hes
panha, Gram-Cruz da Real 
e Distincta Ordem de Cor-

con el Portugal; Sus Majes
tades han consentido en en·· 
trar como partes en el pro· 
puesto eonvenio. 

AI efectro, Sus Majestades 
han tenido á bien nombraF· 
eomo Plenipofenciarios, á sa·· 
ber: 

Su lVIajestadJ Imperial el 
D.uque de Braganza, Regente 
dei Reino de Portu·ga!. y de 
los A·lgarbes, á 11ombr.e de · 
la Reina Dona· Maria li, á 
Don Christobal Pedro de 
Moraes Sarmento, dei Con
sejo de Su :M.ajeslad Fideli
sima, Hidalgo Caballero de 
la Casa Real, Comendador 
de la Órden de Nuestra Se
nora de la Concepcion de 
Villa Viciosa, Caballero> de 
la Órden de Cristo y Envia
do Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de Su 
1\iajestad Fidelísima cerca de 
Su Majestad Británica. 

Su Majestad la lleina Re· 
gente de Espana, durante la 
menor edad de Su Hija Jl)ona 
Isabel li, Reina de Espafia, 
á Don Manuel Pando Fer.
nandeZJ de Pinedo Ala~· a 1' 
Dávila, 1\'Iarqués de Mira!lo
res, Conde de Villapaterna J 
de Floridablanca, Sefíor de 
Villagarcía, Grande ele Esl 
paiía, Gnm CruZi ele la Rea· 
y disti nguiela Órelen de (Gár
los IH, y Enviado Extrraor-
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·cienne all iance avec le Por
tucral; Leurs Majestés ont 
co~senti à deYenir parties 
dans l' engagement proposé. 

c· est pourquoi Leurs l\'Ia
jestés ont nommé pour Leurs 

' Plénipotentiaites, savoir: 

Sa Majesté Impériale 1e 
Duc de Bragance, Régent 
du Royaume de Portugal et 
des Algarves, au nom de la 
Reiue Donna Maria ll, l.e 
Sieur Christopbe Pierue de 
Moraes Sarmento, Membre 
du Conseil de Sa Majesté 
Três-Fidêle, Chevalier Noble 
de la i\Iaison du Ro i, Com
mandeur de l' Orclre de N otre 
Dame de la Conception de 
Villa Viciosa, Chevalier de 
1'-0rdre du Christ, et Envoyé 
Ex<traordinaire 'et Ministre 
Plénipotent.iaire de Sa Ma
jesté Três-Fidele prês Sa 1\'Ia
jesté Britannique. 

Sa Majesté la Reine Ré
gente d'Espagne, pendant la 
mi.norité de Sa Fi lle Donna 
Isabelle Il, Reine d'Espa
gne, Don Manuel Pando Fer
nandez de Pinedo Alava e 
Dávila, "Marquis de i\Iirafio
res, Comte de Villapaterna 
et Floridablanca, Seigneur 
de VillaO'arcia, Grand d'Es
pagne, Grau~ Croix de l' Or
dr.e Royal et distingué de 
Charles Ill, et Envoyé Ex-

out of His ancient allianoe 
with Portugal ; Their Majes
ties have consented to beco
me parties to tbe proposed 
engagement. 

Their Majesties bave the
refore namecl as Their Ple
nipotentiaries, that is to sa:y : 

His Imperia l lVIajesty tbe 
Duke ofBraganza, Regent of 
the Kingdom of Portugal 
and the Algarves in the na
me @f the Queen Dnnna 
Maria li, the Sieur Chris
topher Peter de Moraes Sar
mento, a Member oftheCoun
cil of Her 1\'Iost Faitbful Ma
jesty, Knight of lhe Royal 
House, Commander · of tbe 
Order of Our Lady of tbe 
Conception of Vi1la Viciosa, 
Knigbt o f tbe Orcler o f Christ, 
and Her 1\iost Faithful Ma
jesty's Envoy Extraordinary 
and Wlin·ister Plenipotentiary 
to His Britannick Majesty. 

Her lVIajesty the Queen 
Begent of Spain, during the 
mino rity of Her Daugbter 
Donna Isabella li, Queen 
of Spain, Dou Manuel Pando 
Fernandez de Pioedo Alava 
y Dávila, lVIarquis of Mira
flores, C@unt of- Vi llapater
na and of Floridablanca 
Lord o f Villagarcia, a Grau~ 
dee of Spain, Grand Cross 
of the Royal and distinguis
hed Order o f Cbarles IH, and 
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los lll, e Enviado Extraor
dinario e Ministro Plenipo
tenciario de Sua 1\fao·estade 
Catholica junto a S~a Ma
gestade Britannica. 

Sua Magestade ·El-Rei dos 
Francezes, ao Excellentissi
mo Senhor Carlos Mauri
cio de Tallevrand-Périgord, 
Príncipe Du.que de Talley
rand, Par de França, Em
baixador E:x.traordinario e 
Ministro Plenipotenciario de 
Sua dita l\fagestade junto a 
Sua l\fagestade Britannica, 
Gram-Cruz da Legião de 
Honra, Cavalleiro da Ordem 
do Tosão de Oiro, Gram-Cruz 
da Ordem de Santo Estevão 
de Hungria, da de Santo An
dré e da da Aguia Negra, 
etc. etc. • 

E Sua l\Iagestade El-Rei 
do Reino Unido da Grau
Bretanha· e Irlanda, ao .Mui to 
Honrado Henrique João, Vis
conde Palmerston, Barão 
Temple, Par de Irlanda, 
~\lembro do Muito Honrado 
Conselho Privado de Sua "Ma
gestade Britannica, Carallei
~o da Muito Honrada Ordem 
do Banho, Membro do Par
lamento e Principal Secreta
rio d'Estado na Repartição 
dos Nego cios Estrangeiros : 

Os quaes Plenipot~nciarios 
concordaram nos seguintes 
Artigos: 

dinario y Ministro Plenipo
tenciario de Su l\-1ajestad Ca
tólica cerca de Su 1\'Iajestad 
Británica. 

Su l\tlajestad El Rey de los 
Franceses, á Don Carlosl\'Iau
ricio de Talleyr'and-Périgord, 
Príncipe Duque de Talley
rand, Par de Francia, Em
bajador E:x.tTaordinario j Mi
nistro Plenipotenciario de Su 
l\'Iajestad El Rey de los Fran
ceses cerca de Su l\Iajestad 
Británica, Gran Cruz de la 
Legion de Honor, Caballero 
de la Órden del Toison de 
Oro, Gran Cruz de la Órden 
de San Esteban de la Hun
gria, de la Órden de San An
drés y del Aguila Neg.ra. 

Su 1-íajestad El Rey dei 
Reino U o ido de la Gran Bre
tai'ia é Irlanda, al muy Hono
rable Enrique Juan, Vizcon
de Palmerston, :Baron Tem
pie, Par de Irlanda, \Iiem
bro del muy Honorable Con
sejo Privado de Su l\Iajestad 
:Británica, Caballero de la 
muy Honorable Órden dei 
Bafio, l\Iiembro del Parla
mento, y Su Principal Secre
tario de Estado en el De
partamento de Negocios Ex
tranjeros: 

Los cuales han conrenido 
en los Artículos siguientes: 
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traordinaire et Ministre Plé
nipotentiaire de Sa liajesté 
Catholique pres Sa l\Iajeslé 
Britanniqne. 

Sa Majesté le Roi desFran
çais, le Sieur Charles :Mau
rice de Talleyrand-Périgord, 
Prince Duc de Talleyrand, 
Pair de France. Ambassa
deur Extraordin~ire et Mi
nistre Plénipotentiaire de Sa 
dtt~ l\Iajesté pres Sa Majesté 
Bntanmque, Grund Croix. de 
la Légion d'Honneur Che
Yalier de l'Ordre de I~ Toi
son d'Or Grand Croix. de 
l'Ordre d~ Saint Étienne de 
Bongrie, de l'Ordre de Saint 
André, de I' Ordre ele I' Aigle 
Noir etc. etc. 

Sa l\Iajesté Ie Roi du 
Royaume Uni de la Grande 
Bretagne et d'Irlande, le tres
Bonorahle Henri Jean, Vi
comte Palmerston , Baron 
Temple, Pair d'lrlande, Con.:. 
seiller de Sa Majesté Britan
nique en Son Conseil pri
\ê, Chevalier Grand-Croix. 
dutres-Honorahle Ordre du 
Bain, Membre du Parlement, 
et Son Principal Secrétaire 
d'État apnt ~e Département 
des Affaires Etrangéres : 

Qui sont convenus des Ar
ticles suivants : 

Her Catholick l\Iajestv's En
voy Extraordinary ancÜ\'Iinis
ter Plenipotentiary to Ris 
Britannick Majesty. 

His l\Iajesly the King of 
the Frencb, the Sieur Char
les l\Iaurice de Talle)Tand
Périgord, PrinceDukedeTal
leyrand, Peer ofFrance, His 
said l\IajestJ' s Ambassador 
Extraordioary and ~Ii nister 
Plenipolentiary to Ris Bri
tannick Majesty, Grand Cross 
of the Legion of Honour, 
Knight of the Order of the 
Golden Fleece, Grand Cross 
o f the O r der o f S. t Stcpb'en 
o f H ungary, o f the Order o f 
Saint A.ndrew, of the Order 
of the Black Eagle etc. etc. 

And His Majesty the King 
of tbe Uoited Kingdom of 
Great' Britain and Ireland, 
the Right Honourab1e Henry 
John Viscount Palmerston, 
Baron Temple, a Peer o f Ire
land, a Member of Ris said 
Majesty's most Honourable 
privy Council, Knigbl Grand 
Cross of the most Honoura
ble Order of the Bath, a 
1\Iember of Parliament, and 
His Principal Secretary of 
State for Foreign affairs : 

Wbo have agreed upon 
the following Articles : 
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ART. I. 

Sua 1\iagestade Imperial o 
Duque de Bragança, Regente 
do Reino de Portugal e_dos 
Algarves em nome da Rai
nha a Senhora Dona Maria Il, 
contrahe o dever de empre
gar todos os meios em Seu 
poder para obrigar o Infante 
Dom Carlos a retirar- se dos 
Domínios Portuguezes. 

ART. II. 

Sua 1\'Iagestade a Rainha 
Governadora de Hespauha, 
durando a menoridade de Sua 
F.ilha a Senhora Dona Iza
bel li Rainha de Hespauha, 
achando-Se requerida e ro
gada por Sua' _fagestade Im
perial o Duque de Bragança, 
Regente em nome da Senhora 
Dona l.'tlariu li, em -virtude 
d' este mesmo ajuste, e tendo 
alem d'isso tido motivo de 
justas e grares queixas con
tra o Infante Dom l\'Iiguel 
pelo azo e apoio que tem dado 
ao Pretendente da Corôa de 
Hespanba, Se obriga a man
dar entrar em Portugal um 
Corpo de tropas Hespanbo-

' las, cujo numero se determi
nará ao depois entre as Al
tas Partes, para cooperar com 
as tropas de Sua Magestade 
Fidelíssima com o fim de 
obrigar os Infantes Dom Car
lqs de Hespanha e Dom Mi
guel de Portugal a retirar-se 

ART. I. 

Su Majestad Imperial el 
Duque de Braganza, Regente 
del Reino de Portugal y de 
los Algarbes, en nombre de 
la Reina Dona 1\larla li, Se 
obliga á usar de todos los 
medi os que estenen Su poder, 
para obligar al Infante Don 
Cárlos á retirar-se de los Do
mini os Portuguezes. 

ART. li. 

Su Majestad la· Reina Go
bernadora y Regente de Es
pana, durante la menor edad 
de Su Hija Dona Isabel II, 
Reina de Espana, rogada é 
inritada por el presente acto 
por Su lHajestad Imperial el 
Duque de Braganza, Regente 
en nombre de la Reina Dona 
l\Iaría li, y teniendo adernas 
motivos de justas y gra'"es 
quejas contra el Infante Dou 
~Iiguel por el sosten y apoyo 
que ha prestado al Preten
diente de la Corona de Es
pana, Se obliga á hacer en
trar en el territorio Portu
guês el número de tropas Es
pai'iolas, que acordarán des
pues ambas Partes Contra
tantes, con el objeto de coope
rar con las de Su Majestad 
Fidelisima, á fio de hâcer re
tirar de los Domínios Portu
gueses ã los Infantes Don 
Cár1os de Espana y Dou i\li
guel de Portugal; obligáu-
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ART. J. 

Sa )fajesté lmpériale le 
Duc de Bragance Régent du 
Royaume de Portugal et des 
Alganes, au nom de la Reine 
Donna Jiaria Seconde, S'en
gage à employer tou Ies 
moyens en Sou pouvoir pour 
forcer l'Infant Don Carlos à 
se rétirer des États Poitu
.gais. 

ART. H . 

Sa 1\Jajesté la Reine Ré
gente d'Espagne, pendant la 
.minorité de sa Fille Donna 
Isab~lle Seconde, Reine d'Es
pagne? é~nt par Ie présent 
.acte I?YJtée et requise par 
Sa MaJesté Impériale le Duc 
de Bragance, Régent au nom 
.de la Reine Donna 1\iaria Se
conde, et ayant en outre re
çu de jusles et !ITave mo
tif: de plainte contre l'Infant 
Don Miguel, par l'appui et 
la protection qu' il a accordés 
au Prétendant à la Couronne 
d'Espagne, S' engage à faíre 
~ntrer sur le territoire Por
tugais un corps de· troupes 
Espagnoles, dont le nombre 
.sera déterminé plus tard en
tre les deux Parties, afin 
de coopérer arec les troupes 
de Sa Majesté Três-Fidele à 
forcer Jes Infants Don Car
los d'Espagne et Don Miguel 
~e Portugal à "e rétirer des 
Etat Portugai ; et Sa 1Ia-

'i'Oli. VI. 

ART. J. 

His Imperial 1\'Jajesty the 
Duke of Braganza, Regent 
of the Kingdom of Portugal 
and the Algarves in the na
me of the Queen Donna Ma
ria tbe Second, engages to 
use ali themeans inHispower, 
to compel theinfantDon Car
los to withdraw from tbe Por
tuguese Dominions. 

ART. li. 

Her l\Injesty the Queen 
Regent of Spain during the 
minority of Her Daughter 
Donna lsabella the Second, 
Queen ofSpaio , being hereby 
requested and imited tbereto 
by Bis Imperial Majesty the 
Duke of Braganza, Regent 
in tbe name of the Queen 
DonnáMaria theSecond, and 
baving moreover received 
just and grave cause of com
plaint against tbe InfantDon 
Miguel, hy tbe countenance 
aod support giYen hy birn to 
the Pretender to the Spanish 
Crowo, eogages lo cause such 
a body o f Spanish troops, as 
may hereafter beagreed upon 
between the two Parties, to 
enter the Portuauese terri
tory, in order to cooperate 
with the troops o f Her Most 
Faitbful Majesty, for the pur
pose of compelling the In
fants Dou Carlos ofSpain and 
Don }liauel of Portuoal to 
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183~ dos Domin~os Portuaueze . dose adernas Sn Ma.iestad la 
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22 ua _,Iagestade a Rainha Reina Gobernadora, Regente 
Go~ernaclora de Hespanha Se de Espana, á mantener por 
obnga alem d'isso a que es- cnenta de la Espana, y sin 
tas Suas tropas serão manti- gasto alguno del Portugal , las 
das á custa de Hespanha , e tropas Espanolas, las cuales 
em encargo algum para Por- serán recibidas y tratadas en 

tugal, devendo ellas todavia to·dos conceptos, corno sean 
ser recebidas e tratadas a to- recebidas y tratadas las tto
dos os mais r espeitos como pas de Su Majestad Fidelí-
ão as de Sua 1\Iagestade Fi- sirna; y Su l\lajestad la Reina 

delissima . E Sua 1\1agestade Regente Se obliga á hacer 
a Rainha Governadora Se retirar Sns tropas fuera dei 
obriga tambem a que as Suas territorio Português apenas 
tropas se retirarão do terri- el objecto mencio)lado de la 
torio Portuo-uez logoque se expnlsion de los 1nfantes se 
tenha conse';;.nido o objecto haya realizado, y ruando la 
acima menc~nado da expu!- presencia de aquellas tropas 
são dos Infantes, e que a pre- en P01·tugal no sea ya reque
sença de Suas tropas em Por- rida por Su l1ajestad Impe
tugal não for requerida por rial el Duque Regente en 
Sua 1\Jagestade Imperial o nombre de la Reina Dona 
Duque Rerrente em 110me da Maria IL 
Rainha a Senhora Dona l\Ia-
ria li. 

.ART. lli. 

Sua i\Jarreslade El-Rei do 
Reino Unido da Grau-Bre
tanha e Irlanda Se obriga a 
cooperar empregando uma 
força naval em auxilio das 
operações que e devem em
prebender pela tropas de 
Portugal e de Hespanba, na 
conformidade dos ajustes 
-d'este Tratado. 

ART. IH. 

Su Majestad El Re _ dei 
Reino Unido de la Gran Bre
tafia é Irlanda Se ob]io-a á co
operar empleando una fuerza 
nayal en ayuda de las opera
ciones que han de empren
derse, en conformidad de las 
e tipulacione del presente 
Trata do, por las tropas •de 
Portugal y E palia. 
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jesté la Reine Bégente d'Es
pagne S'engage de plus à ce 
que ces troupes 5eront entre
tenues aux frais de r Espa
gne et sans charge aucune 
ponr ]e Portuaal; les dite 
troupes Espagnoles étant 
néanmoins reçues et traitées 
sous tous les autres r a pports 
de la même maniêre que les 
troupes de Sa Majesté Três
Fidele; et Sa l\Jajesté la Rei
ne Régente S' engage à ce que 
ces troupes se retireront du 
territoire Portugais aussitôt 
que le but mentionné ci-des
su de 1' expulsion des In
fants aura été atteint, et lors
que la présence de ces trou
pe en Portuaal ne sera plus 
requise par Sa Majeslé lm
périale le Duc Régent au nom 
de la Reine Donna Maria Se
conde. 

ART. Ill. 

Sa 1\íajesté le ·Roi du 
Royaume Uni de la Grande 
Bretagne et d'Irlande S' enga
ge à concourir par l'cmploi 
d'une force na vale, à r appui 
de opérations qui doivent 
être entrepri e , conformé
ment aux enaaaement de ce o o 
Trailé var les troupes de Por-
tugal et d'Espagne. 

withdrawfrom the"Portucreuse 
Dominions. And HerM~esty 
tbe Queen Regent of Spain 
further engages that these 
troops shall bemaintained at 
tbe expence of Spain, and 
·without any charge to Por
tugal; the said Spanisb lroops 
being ne1ertbless received 
and treated in ali otber res
pecls in Lhe same manner as 
the troops ofHer l\'IostFaith
full\'Jajesl ; and Her 1\'Iajesty 
the Queen Regent enO'ages 
that Her troops hall with=
draw from the Portuguese 
territorr as soon as the abo
ve-mentioned objectof lhe ex
pulsion of the Infants shall 
haYe been accomplished, and 
wben the presence of those 
troops i o Portugal shall no 
longer be requircdby Hislm
perial "Majesty lhe Duke Re
gent in the nameofthe Queen 
Donna l\Iaria the Second. 

,tnT. IU. 

Ris ~aje ty the King of 
tbe Unitecl Kingdom ofGreat 
Britain and Ireland eogaues 
to cooperate, hy the employ
ment of a naval force, in aid 
of operations to he underta
ken, in conformity with the 
engagements o f this Treaty, 
by tbe troops of Portugal 
and Spain. 
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ART. l V. 

No ca o onde a coopera
ção da .Fmnça for julgada 
neccssann pelas Altas Partes 
Contratantes para obter com
pletamente o fim d' este Tra
tado, Sua Magestade El-Rei 
dos Francezes Se obriga a 
fazer a este respeito aquillo 
que se decidir de commum 
accorclo entre Elle e os Seus 
tres Augustos Alliado . 

11 ART. Y. 

Concorda- se enh·e as Al
tas Partes Contratantes que, 
em consequencia das estipu
lações conteúdas nos Artigos 
precedentes, se fará imme
diatamente publica uma de
claração, annunciando á Ka
ção Portugueza os princípios 
e o objeclo das obrigações 
d'e te Tratado. E Sua Ma
gestadeimperial o DuqueRe
gente em nome da Rainha a 
Senhora Dona Maria ll, ani
mado por um desejo sincero 
de ri car da memoria toda e 
qualquer lembrança do pa -
sado, e de reunir de roda do 
throno de Sua 1\Iagestade Fi
delíssima a totalidade de uma 
Nação sobre a qual a 'i"Ontade 
da Divina Providencia foi ser
vida chama-la para reinar, 
declara a Sua ten(·uo de pu
blicar ao mesmo tempo uma 
amoislia geral e completa a 

ART. IY. 

En el caso que la coope
racion de la Franeia se juz
gue necesnr ia por las A l
tas Partes Contratantes para 
.conseguir completamente el 
fin de este Tratado, Su Ma
jestad El Rey de los Fran
ceses Se obl iga á bacer en 
este particular todo aquello 
que El y Sus tres. Augustos 
Aliados determinaren de co
mun acuerdo. 

ART. Y. 

Las Altas Partes Contra
tantes han co11venido, que á 
consecuencia de las estipula
ciones contenidas en los kr
tículos precedente , se hará 
inmediatamente ·una decla
racion anunciando á la Na
cion Portuguesa los princi
pias y objeto de las estipu
laciones de este Tratado. Y 
Sn \fajestad Imperial el Du
que Regente en nombrc de 
la Reina Doua Iariu Il, ani
r;nado del sincero deseo de 
borrar todo recuerdo de lo 
pasado, y de reunir en der
redor dei trono de Su l\Ia
jestad Fidelísima la Nacion 
entera sobre ln que la Di
Y!na ho~idencia le ha lla
mado á reinar, declara Su in
tencion de publicar al mismo 
tiempo una amn istía ámplia r 
aeneral en favor de todo los 
úbditos de Su }laj tad Fi-
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ART. IV. 

Dans le cas ou la coopé
ration de la France seraitju
gée nécessaire par les Hau
tes PartiesContractantes pour 
atteindrecomplêlernentlebut 
de ce Trailé, Sa Majesté le 
Roi des Français S'ene:ao-e à 
r . u ~ 

la:J.re à cet égard .ce qui se-
rmt arrêté de cornmun ac
cord entre Elle et Ses trois 
Augustes Alliés. 

ART. Y. 

Il est convenu en lre les 
Hautes Parties Contracta ntes 
que par suite des stipulations 
contenues dans les Articles 
précédents, une déclaration 
sera irnrnédiatement publiée, 
annonçant à la Nation Por
tugaise les príncipes et le but 
des eogagements dece Traité, 
et Sa nlajesté Impériale le 
Duc Régent au nom de la 
Reine Donna Maria Seconde, 
animé du siocere désir d'ef
facer tout souvenir du passé, 
et de réunir autour du trône 
de Sa Majesté Tres-Fidele la 
Nation entiere sur laquelle 
la volonté de la Divinc Pro
vidence l'a appelée à régner, 
déclare Son intention de pro
clamer, en même temps, une 
amnistie générale eL comple
te, eo faveur de tons ceux 
des sujets de Sa Majeslé Três
Fidelequi dans un tcrnps, qui 

ART. IV. 

Ifthecooperation ofFran
ce should be dcemed neces
sary bythe Higb Contractina 
Parlies for the complete at~ 
taioment ofthe object ofthis 
Treaty, His Majesty tl1e King 
of the Frencb engages to do, 
in this respect, whatever mi
ght be settled by common 
consent between Himself and 
Ris tbree August Allies. 

ART. V. 

It is agreed between the 
High Con tràcting Parties that 
in pursuance of the stipwa
tions contained in the fore
going Artides, a declaration 
shall he immediately issued 
announcing to lhe Portugue
se Nation the principies and 
object o f the engagements o f 
this Treaty. And Ris Impe
rial Majesty the Duke Re
gent in the name ofthe Queen 
Donoa l\Iaria the Second, ani
mated by a sincere desire to 
obliterate ali remembrance 
of the past, and to unite 
around the throne ofHer l\Iost 
Faithful 1\Iajesty the whole 
of that Nation over which 
the will ofDivine Providence 
has ealled Her to reign, de
clares Ris intention to pro
claim at the same time a 
completeandgeneral amnesty 
in favour of ali such of the 

1834 
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f~Yor de todos aquelles sub
dtlos .de Sua 1\tiacrestacle Fi
delíssima que de~Lro ele um 
tempo, que será especificado, 
Yoltarem á Sua submissão. E 
Sua .Magestade Imperial o 
Duque Regente em nome da 
Rainha a Senhora Dona l\Ja
ria H, declara alem d'isso ter 
a tenção de a egurar ao In
fante Dom l\Jiguel, logoque 
elle se retire dos Estados Por
tuguezes e Hespanhoes, um 
rendimento adequado ao seu 
nascimento e graduação . 

ART. VI. 

Sua I\Iagestade a \Rainha 
Governadora de Hespanha, 
durando a menoridade de Sua 
Filha a Senhora Dona Iza
hel II, Rainha de Hespanha, 
declara em virtude d' este Ar
tigo ter a tenção de assegu
rar ao Infante Dom Carlos, 
logoque elle se reti re dosEs
tados Porluguezes e Hespa
nhoes, um rendimento pro
porcionado ao seu na cimento 
e graduação. 

.AnT. VII. 

O presente Tratado será 
ratificado, e as ratificações 
serão trocadas em Londres 
no espaço de um mez, ou an
tes se for possiYel. 

. Em fé do que, o respe
ctivos Plenipotenciarios o as-

delísima, que dentro de un 
término que se sei'ialará vuel
van á Su obediencia; y Su 
1\iajestacl Imperial el Duque 
Regente à uombre de la Reina 
Doua Maria li declara tam
hien Su intencion de asegu
rar al Infante Don Miguel, 
luego que salga de los Esta
dos Portugue cs y Espaõo
les, una renta correspondien
te á su rango y. nacimiento. 

ART. VI. 
Sn Majestad la Reina Go

bernadora Regente de Es
pana, durante la menor edad 
de Su H ija Dona Isabel II, 
Reina de Espana, en Yirtud 
dei presente Artículo declara 
Su intencion de asegurar al 
Infante,Don Cárlos, luego que 
salga de los Estados Portu
o-ueses )' Espaiioles, una renta 
corre pondiente á su rango r 
nacimiento. 

.AnT. VIl . 

El presente Tratado será 
ratificado, y las ratificaciones 
e cangearán en Londres, en 

el espacio de un mes, ó an
tes si fuese posible. 

En fe de lo cual, los res
pectivos Plenipotenciarios lo 
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sera spécifié, feront leur sou
missioo, et Sa l\Iajeslé Impé
r iale le Duc Régeot au nom 
de la Reine Doooa l\Iaria Se
conde déclare aussi Son in
teotion d' assurer à l'lnfaut 
Don )Jiguel, à sa retrai te eles 
États Portugais e L Espagnols, 
un revenu com-enable à sa 
naissance et à son rang. 

ART. VI. 

Sa Majeslé la Reine Réf!en
te d'E pao-ne, pendant la

0
mi

norité de Sa Filie Donna Isa
helle Seco ode, Reine d'Espa
gne, déclare par Ie présent 
Article Son intention d'assu
rer à l'Infant Don Carlos, à 
sa retraite des États Portu
gais, un revenu comenable à 
sa naissance et à son raug. 

ART. Vil. 

Le présent Trai lé era ra
tifié, et Jes ratifications en 
seront échangées à Londre 
dans l' espace d' un mois, ou 
plutôt si faire se peut. 

• 
En foi de quoi, les Pléni

poteotiaires re pectifs r ont 

subjecls of Ber Most Faith
ful IHajesty as shall within 

o ' a t 1 m~ to be specified, return 
to the1r allegiance; and His 
Imperial l\Iajesty tbe Duke 
Regent in the name of the 
Queen Donna l\Iaria tbe Se
cond also declares His iu
tention to secme to tbe ln
fant Don l\Iiguel, on his re
tiring from the Portuguese 
and Spanish Dominions, a 
prov ision suitable to his hirth 
and rank . 

ART. VI. 

Her Majesty the Queen 
Regent of Spuin during the 
minority of Her Daughtet 
Donna I abella the Second, 
Queen of Spain , herehy de
clares Her intention to se
cure to the Inrant Dou Car
los, on bis reliring from the 
Portuguese and Spanish Do
minions, a provision suitable 
to bis hirlh and rank. 

ART. V. 

The present Treaty shall 
be ratified, and the ratifica
tions shall be exchanged at 
London in one montb from 
this date, or sooner if pos
sible . 

In witness wbereof, the 
respective Plenipotentiaries 

1834. 
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signararn, e lhe fizeram pôr 
os sêllos das suas arma . 

Feito em Londres, aos 22 
dias do rnez de Abril do anno 
do Nascimento de Nosso Se
nhor Jesus Cbristo de 1834.. 

C.P. de Moraes Sarmento. 
(L. S.) 

firrnaron y sellaron con el' 
sello de sus armas. 

Dado en Londres, á 22 
de Abril del ano de Nuestro 
Seiior el 1834. 

"Afirallores. 
(L. S.) 
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igné, et y ont appo é le ca
cbet de leurs armes. 

Faità Londres, le 22Avril 
de l'an de grllce, 1834. 

Tallevrand. 
(L~ S.) 

have signed the same, and 
have affixed therelo the seals 
of tbeir arms. 

Done at London, the 22d 
day of .April, in the year of 
Our Lord, 1834. 

Palmerston. 
(L. S.) 

183i 
Abril 

22 



CO~CESSÀO DE EVORA liiONTE, ASSJGNAD,\. EM gs 

DE lUA lO . DE 1834. 

{DE DOCU>!Ei'ITO OPP!ClAL . ) 

183á. Sua l\iagestade Imperial o Senhor Dom Pedro, Duque 
.M2a~o de Braganç~, Regente err_ Nome da Rainha a Senhora Dona 

Maria II, Movido do desejo de que, quanto antes, termine 
a effusão de sangue portuguez, e se pacifique completamente 
o Reino, Outorga ás forças reunidas em Evora, e em todos 
os demuis pontos da Monarchia, assim como a todos os in
divíduos que se submetterem á obediencia da Rainha, em 
Nome da Mesma Senhora, o seguinte : 

ART. I. 

Concede-se amnistia geral por todos os delictos polití
cos commettidos desde o dia 31 de Julho de 1826. 

Para os amnistiados fica suspensa a execução do De
creto de 31 de Agosto de 1833, até que as Côrtes decidam 
áccrca do seu objecto . 

Os amnistiados entrarão na posse àos seus bens, mas 
não poderão aliena-los até á deci ão da Côrtes. 

A amnistia não envolve restituiç,ão em empregos eccle
siasticos, políticos e eivis, nem os bens da Corôa e Ordens, 
Commendas ou Pensões, nem comprehende delictos contra 
particulares, assim como não exime da responsabilidade pelo 
pr~juizo de terceiro . 

ART. U. 

Quaesquer amnistiados nacionaes ou estrangeiros pode
rão li vremente saír de Portuo-al e dispor de seus bens, com
tanto que fiquem salvas as 

0 
restricções do Artigo antece

dente, e que dêem a sua palavra de não tomarem parte de 
qüalquer modo nos objectos políticos d' estes Reinos. 
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áRT. IH. 

Os. ~fficiaes militares amnistiados conservarão seus pos
tos I:g1tJmame~te conferidos; e o Governo se obriga a pro
ver a ua ubs1 tencia, na proporção da suas graduaçõe . 

ART. IV. 

Haverá com os empregados ecclesiasticos e civis a con
templação de que elles por seus ser\'iços e qualidades se 
tornarem dignos. 

ART. Y. 

Assegura- e ao Sennor Dom 1\Jiguel a pensão annual de 
sessenta contos de réis attendendo á elevada cate(Toria em 

' o que .nasceu, e se lhe permilte di por da sua propriedade 
pa~hcular e pessoal, dereodo restituir as joia~ e quaesquer 
art~gos pertencentes ú Coroa ou a parliculare . 

, ART. VI. 

Poderá embarcar em um navio de guerra de qualquer 
da Potencias alliadas pelo Tratado de Londres de 22 de 
Abril d' este anno, o qual se lhe promptificará no porto que 
lhe aprourer, afiançando-se-lhe toda a segurança para a sua 
pessoa e comitiva, bem como todo o decoro devido ao seu 
alto nascimento. 

ART. YII. 

O Senhor Dom l\1iguel se obrigará a saír de Portugal 
no praso de quinze dias, com a declaração de que nunca 
mais voltará a parte alguma da Península das Hespanhas ou 
dos Domínios Portuguezes, nem por modo al"um concor
rerá para perturbar a tranquillidade d' este Rei~os: em 
caso contrario perderá o direito á pensão estabelecida, e fi
cará· sujeito ás demais r.onsequencias do seu procedimento. 

ART. vur. 
A tropas que e acharem no ser~iço do Senhor :po~ 

1Iiguel entregarão as arma no depos1to que lhes for mdt
cado. 

ART. IX. 

Todos os regimentos e corpos que se acharem no ser
viço da usurpação, depois da_ entrega das armas, cavallo~ e 
municões se dissolverão pacificamente, voltando todos aos . ' 

183~ 
llluio 
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18~~ seus domi~il~os .sob pena de perderem os beneficios da pre-
26 sente ammsha. 

O Cornmandante em chefe das forças reunidas em 
Evora, depois de aceitar a referida Concessão em nome de 
todas as pessoas n'ella comprehendidas, conveiu para a levar 
a effeito nos seguintes Artigos de execução : 

AUT. I. 

Expedir-se-hilo immediatamente ordens a todos os Com
mandantes de Praças e for~,as em campanha, e a todas as 
Auctoridades que ainda reconhecem o governo do Senhor 
Dom Miguel, para imrnediatamenle fazerem a sua submissão 
ao Governo de Sua Magestade Fidelíssima a, Senhora Dona 
Maria li, com a fruição das condic;ões acima declaradas. 

ART. li. 

O disposto no Artigo antecedente será exlensiYo a todas 
as Aucloridades ecclesiasticas, civis e militares dos Domi
nios Ultramarinos ua l\Ionarcbia . 

AUT. UI. 

O Senhor Dom Miguel saírá da Cidade de Evora no 
dia 30 do corrente mez de Maio para a \ illa de Sines, 
onde (segundo a sua escolha) terá logar o seu embarque, 
acompanhado no seu transito pelas pessoas da sua comitiva 
pessoal, por vinte cavallos, dos que antes serviam no seu 
exercito, e por dois esquadrões de cavallaria dos Exercitos 
da Rainha. 

O Commandantc das forças reunidas em Evora man
dará uma relação nominal dus pessoas da comitiva do Se
nhor Dom Miguel aos Marechaes Commandaotes dos Exer
citas da Rainha. 

ART. IV. 

l\o dia 3l de 1\Iaio corrente as tropas reunidas em 
E~·ora largarão as armas no edificio do Se~inario d'aquella 
Cidade, e dividi r-se-hão, segundo a nalurahdade das praças, 
em tropas que debaixo da responsabilidade de seus antigos 
Officiaes marcharão para as localidades abaixo designadas, 
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r~cehendo na marcha pão e etape, e chegadas aos seus des
tmos receberão guias para os seus domicilio . 

Naturaes da Beira Baixa- Ahrantes. 
» da Beira Alta- Vizeu. 
» de Traz os Montes-Vi lia Real. 
» de Entre Douro e 1\linho-Porto. 
>> do Alemtejo- Guias immcdiatamente. 
>> do Algarre- Faro. 

Os milicianos, ordenanças e voluntarios, de qualquer 
denominação que sejam, recéberão immediatamente guia 
para os seus domicílios. E por se ter assim definitivamente 
~oncertado, os Marechaes Commandantes dos Exercitos da 
Rainha e o Commandante das forças reunidas em Evora, 
José Antonio de Azevedo e Lemos, o as ignaram em du
plicado. 

Evora Monte, 26 de Maio de 1834. 

Duque da Terceira, 
Marechal do Exercito. 

Conde de Saldanha, 
Marechal do Exercito. 

José Antonio de Azevedo e Lemos, 
Tenente General graduado. 

183~ 
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ARTIGOS ...'..DDICIONAES AO TR ATADO DA QUADRUPLA ALLUNÇA 

AGOSTO DE 1834, E RATIFICADOS POR P ARTE DE PORTUGAL 

PELA DA GRA,·- BRE'fAj"HA EJf 27 E PELA DE HESPA~HA. 

{DO ORIG J~AL QCE SE GUARDA !ÇQ .\RCU JYO DA SE 

Sua 1\Iagestade Imperial 
o Duque de Bragança, Re
rrente do Reino de Portugál 
e dos Alganes em nome da 
Rainha a Senhora Dona Ma
ria li, Sua Aagestade a Rai
nha G'ôYernadora de Hespa
nha, Regente durante a me
noridade de Sua F ilha a·Rai
nha Dona Izabel ll, Sua l\Ia
gestade El-Rei dos Francezes, 
~ Sua l\iagestade El-Rei do 
Reino Unido da Grau-Bre
tanha c Irlanda, Altas Partes 
Contratantes d9 Tratado de 
22 de Abril de 1834, tendo 
tomado na Sua seria conside
ração os acontecimentos re
centes que têem occorrido na 
Penin ula, e ochando-Se pro
fundamente convencidas de 
que n' este noYo estado de co u
sas se tornam neces ·ar ias no
' ' as medidas para completa
mente se conseguir os obje
ctos que o Tratado tinha em 
vista : os abaixo a s1gnado , 

Su ::\Iajeslad Imperial el 
Duque de Braganza, Regente 
dei Reino de Portugal T de 
los Algarres en nombre de 
Su H ija la Reina Dona 1Ua
ría li, Su :Majestad la Reina 
Gobernadora v Regente de 
Espana durante la menor edad 
de Su Hija la Reina Dona 
Isabel li, Su l\Iajestad El 
Re · de lo Franceses, y Su 
l\Iaje tad El Rey del Reino 
Unido de la Gran-Bretaõa é 
Irlanda, Altas Partes Contra
tantes dei Tratado de 22 de 
Abril de 1834., habiendo to
mado en la mas seria consi
deracion los recientes suce
sos ocurridos en la Penínsu
la, é intimamente convenci
dos de que este nue>o estado 
de co as exije nece ariamen
te nue•as medidas para lograi" 
completamente los objetos del 
preci lado Trata do : los infra-
criplos, Cristobal Pedro de 

J\Iorae Sarmento, Enviado 



llE 2~ DE ABUIL DE 1834, ASSIGNADOS EM L6'NDRES A 18 DE 

Ell 8 DE SETEMBRO, PELA DE FRANÇA Elf 21 DE AGOSTO, 

jfu 22 DO. DiTO MEZ E ANNO. 

CI!B'r.uia -n"esr.mo DOS :'iE50CIOS ESTRA!iGEIRO . ) 

Sa Majesté Impéria le le 
Duc de 'Bragance, Régent du 
Royaume de Portugal et des 
Algarves au nom de la Reine 
Donna Maria Seconde, Sa "Ma
jesté la Reine Régente d'Es
pagne pendant la m:ioorité de 
Sa filie la Reine Dona Isa
helle Seconde, Sa l\Iajesté le 
Roi des Français et Sa :Ma
jesté le Roi du Royaume Uni 
de la Grande Brelagne et de 
lrlande, Hautes Parties Con
tractantes au Trai té d u 22 
Avri11834, ayant porté Leur 
sérieuse attention sur les évé
nementsrécentsquionteu lieu 
danslaPéninsule,etétantpro
fondément comaincues que 
dans ce nouvel état de cho
ses de nouvelles mesores sont 
derenues nécessaires pour · 
atteindre complétemenllehut 
du dit Traité : Jes soussignés, 
Chrislophe "P iene de Moraes 
Sarmento, Envoyé Extraor
dinaire et Ministre Plénipo-

His Imperial Majesty the 
Duke of Braganza, Regent o f 
the Kingdom ofPortugal and 
the Algarve , in the name of 
the Queen Donna Maria the 
Second; Her l\Jajesty the 
Quccn Regent of Spain du
ring tbe minority ofher Dau
ghter Donna Isabella the Se
cond, Qoeen of Spain; H is 
Majestytbe I{iug ofthe Fren
ch; and His 1\lajesty the King 
of the "Cnited Kingdom of 
Great Britain and Ire1and, 
the H igh ContTacting Parties 
to the Treaty o f the 22d April 
1834, haYino-taken intoTheir 
serious consideration the re
cent event which ha~e oc
curred in the Penínsu la, and 
beino- duply impressed with 
the comiction that, in this 
new lateofthinas, newmea
sures bave become necessary 
for the complete attainment 
of the ohjects which it was 
tbe purpo e o f the aid Treaty 
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Christovão Pedro de Moraes 
Sarmento, Emiado E:xtraor
dinario e Ministro Plenipo
tenciario de Sua Magestade 
Fidelíssima junto de Sua Ma
gestade Britannica, ele. etc. 
etc..; Dom Manuel Pando Fer
nandez de Pinedo Alava y Dá
vila, 1'\farquez de Mira11ores, 
EnviadoExtraordinario e Mi
nistro Plenipotenciario de Sua 
Magestacle Catholica junto ele 
Sua Magestacle Britannica, 
etc.. etc. etc.; Carlos Mauricio 
TalleJrand-Périgorcl, Prínci
pe Duque de Talleyrand, Em
baixador Extraordinario e 
.Ministro Plenipotenciurjo de 
Sua Magestade El-Rei dos 
France:les junto de Sua Ma
gestade Britannica, etc. etc. 
etc.; e Henrique Joiio, Vis
conde de Palmerston, Barão 
Temple, Principal Secretario 
d'Estaclo de Sua Magestade 
Britannica na Repartição dos 
Negocios Estrangeiros, etc. 
etc. etc., acha!Hlo-se muni
dos de auctor.isação de seus 
respectivos Governos, . con
cordai·am nos seguintes Ar
tigos addicionaes ao Tratado 
de 22 de Abril de 1834. 

ART. I. 

' Sua Magestade EJ.-Rei dos 
Francezes Se obriga a tomar 
n' aquelles pontos dosScusDo
minios, que . confinam com a 
Hespanha, as medidas que pa-

Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Su Ma
jestacl F idelísima cerca: de Su 
Majestad llritánica, etc. etc. 
etc.; Don Manuel Pando Fer
nàndez de Pinedo Alava y 
Dávila, Marquês de Miraflo
res, Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario 
deSu Majestad Britúnica, etc: 
etc . etc.; Carlos Mauricio de 
Talleyrand-Périgord, Prínci
pe Duque deTalleyrand, Em
bajador Extraordinario y Mi
ni.stro P lenipotenciario de Su 
Majestad E l Rey de los Fran
ceses cerca de Su Majestad 
Británica, etc. etc. etc.; y En
rique J uan, Vizconde de Pal
merston, Baron Temple,Prin- , 
cipal Secretnrio de Estado de 
Su l\'Iajestad Británica en el 
Departamento de Negocios 
Extranjeros, etc. etc. etc., 
competentemente autorizados 
porsus respectivosGobiernos; 
han convenido en los siguien
tes Artículos adicionales ai 
Tratado de 22 de Abril de 
1834·. 

ART. I. 

Su Majestad El Rey de los 
Franceses Se obliga á tomar 
en los pun~os de Sus Domi
nios fronterizos á Espana las 
medidas mas c.onducentes fi 
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tentiaire de Sa Majesté Três
Fidele prês Sa Majesté Bri
tunique, etc. etc. etc.; D<Hl 
Manuel Panda Fernandez de 
P·inedo Alava y Dávtla, Mar
quis de Miraflores, EnvoJé 
Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire de Sa Ma
jesté Catholique auprês de Sa 
Majesté Britannique, etc. etc. 
etc.~ Charles Maurice de Tal
leyrand-Périgord, PrinceDuc 
de Talleyrand, Ambassadeur 
Extraordinaire et Min1stre 
Plénipotentiaire de Sa Majes
té le Roi des Français pres 
Sa Majesté Brilannique, etc. 
etc. etc.; Henri Jean, Vicom
te~al':Ilerston, Baron Temple, 
Prmc1pal Secrétaire d'État de 
Sa Majesté Britannique pour 
les ~ffaires Etrangêres, étant 
rnums de l'autorisation de 
le~rs Gouvernements respe
ctifs, sont convenus des Arti
cles suivants additionnels au 
Traité du 22 Avril 1834. 

ART. l1 

Sa Majesté le Roi des Fran
çais S' engage à pren_dre, dan~ 
la partie de Ses Etats qm 
avoisine l'Espagne, les mesu
res les mieux calculées pour 

TOill. VI. 

to accomplish: the undersi
gned, Christopher Peter de 
Moraes Sarmento, Iler ~lost 
Failhful Majesty' s Envoy Ex
traordinarv andlVIinister Pie- · 
nipotentia~y to Bis Britan
nick ·Majesty, etc. etc. etc. ; 
Don Manuel Pando Fernan
dez de Pinedo Alava y Dá
vila, Marquis of MiraUores, 
Her Catholick Majesty's En
voy Extraordinary and Mi
nister Plenipotentiary to His 
Britannick Majesty, etc. etc. 
etc.; Charles Maurice de Tal
Ierrand-Périgord, PrinceDu
ke de Talleyrand, Ambassa
dor Extra0rdinary and Mí
nister Pleni potentiary from 
His Majesty the King of the 
French to His Britannick 
MajestJ', etc. etc. etc.; and 
Henry John, Viscount Pal
merston, Baron Temple, H1s 
Britannick Majesty's Princi
pal Secretary o f State for Fo
reign Affairs, etc. etc. etc., 
heing furnished with the au
thority o f their respective Go
vernments, bave agreed upon 
the following Additíonal Ar
ticles to the Treaty of the 
22d April 1834.: 

ART. I. 

His Majesty the King ·o f 
the French engages to take 
such measures in those parts 
of His Dominions which ad
join to Spain as shall be best 
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reçam mais bem calculadas 
para impedir todo e qualquer 
soccorro de homens, armas e 
munições de guerra, que se 
pretenda enviar do territorio 
Francez aos insurgentes em 
Hespanha. 

ART. II. 

Sua Magestade El-Rei do 
Reino Unido da Grau-Bre
tanha e Irlanda Se obriga a 
fornecer a Sua Mages ta de Ca
tbo1ica aquelles soccorros de 
armas e munições de guerra, 
que Sua Magestade Houver 
de solicitar; e alem d'isso a 
auxiliar Sua lVIagestade, se 
necessario for, com uma força 
naval. 

AllT. lU. 

Sua Magestade Imperial o 
Duque de Bragança, Regente 
de Portugal e dos Algarves 
em nome da Rainha a Senho
ra Dona Maria 11, partici
pandocompletamentedossen
timentos de Seus Augustos 
Alliados, e desejaQdo alem 
d'isso retribuir a Sua Mages
tade a Uainha GovernadÓra 
de Hespanha as obrigações 
pot Ella contrahidas no Ar
tigo n do Tratado de 22 de 
Abril de 1834, Se obriga a 
cooperar, se para jsso recres
cer alguma precisão, com 
aquelles meios que estiverem 
ao Seu alcance, em auxilio 
de Sua Magestade Catholica 

impedir que se envie dei ter
ritorio Francés nioguna es
pecie de socorros de gente, 
armas, ni pertrechos milita
res á los insurgentes de Es
pana. 

All'f. II. 

Su Majestad E! Rey dei 
Reino Unido de la Gran-Bre
taiia é Irlanda Se obliga á 
dar á Su Majestad Católica 
los auxilios de armas y mu
niciones de guerra que nece
site, y á ayudarle adernas, si 
fuese necesario, con una fuer
za naval. 

ART. Ill. 

Su 1\'Iajestad Im1Jerial el 
Duque de Braganza, Regente 
de Portugal y de los Algar
ves en nombre de la Reina 
Dona María li, participando 
completamente de los senti
mientos de Sus Augustos 
Aliados, y deseoso adernas de 
dar una justa retribucion á 
los ernpeiíos contraídos por 
Su Majestad la Reina Regen
te de Espana en el Artículo II 
del Tratado de 22 de Abril de 
1834, Se obliga á cooperar 
en caso necesario en ayuda de 
Su Majestad Católica, con t.o
dos los medios que esten á 
Su alcance, y en la forma ó 
modo que se acuerde mas a de-
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empêcher qu'aucune espêce 
de secours eu hommes, ar
mes ou munitions de guerre 
soient envoyés du territoire 
Français aux insurgés en Es
pagne. 

ART. 11. 

SaMajestéleRoi du Royau
me Uni de Ia Grande Breta
gne et d'Irlande S'engage à 
fournir à Sa l\Iajesté Catho
lique tous les secours d'armes 
et de munitions de guerre 
que Sa Majesté Catholique 
pourra réclamer, et en outre 
de 1' assister avec des forces 
navales si cela devient néces
saire. 

ART. lU. 

Sa ~Iajesté Impériale le 
Duc de Bragance, Récrent de 
Portugal et des Algarves au 
nom de la Reine Donna Ma
ria Seconde, partageant com
plétement les sentiments de 
Ses Augustes Alliés, et dési
rant reconna1tre par un juste 
retour les encrncrements con
tra.ctés ]Jar Sa

0 
Majesté la 

:Reine Régenle d' Espagne, 
dans l'Article 11 du TraiU! 
du 22 A vril 1834; S' oblige 
à prêter assistance, si la né
c~s~i té s' en présenb i t, à Sa 
~Iajesté Catholique par tous 
es rnoyens qui seraieot eu 

Son pouvoir, etd'aprês la for
me et la maniêre qui scraient 

calculated to prevent any suc
cours of men, arms or war
like stores from being sent 
from the French territory to 
the insurgents in Spain. 

ART. li. 

His ~Iajesty the King of 
the United Kingdom ofGrea~ 
Britain and lreland engages 
lo furnish to Her Catholick 
l\Iajesty such supplies of arms 
and warlike stores as Her 
:Majesty may require, and fur
ther to assist Her i\'Iajesty, 
if necessary, with a naval 
force. 

ART. Hl. 
His Imperial 1\Iajesty thc 

Duke o f Braganza, Regent o f 
Portugal and the Algarvest 
in lhe name of the Queen . 
Donna Maria the Seconcl, fui-· 
ly sharing the sentirnents of 
His Augu t Allies, and de- _ 
sirous moreover to make a 
just return for the engage
ments contracted by Her i\fa
jesty tbe Queen Reg~nt of 
Spain, by the 2d Arttcle of 
the Treaty of22d A pril1834, 
eno-ao-es to co-opera te, i f ne
ce~ity should arise, in aid of 
Her Catholick Majesty with 
such rneans as may be in His 
power, and in such mode and 
mapner as may hereafter be 
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cle tal maneira e pelo modo 
que depois se ajustar entre 
Suas ditas Magestades. 

ART. IV. 

Os Artigos retro terão o 
mesmo vigor e effelto, como 
que se elles estivessem inse
ridos palavra. por palavra no 
Tratado de 22 de Abril de 
1834, e serão oensicler.ados 
cemo formando parte domes
mo; elles serão ratiliicados, e 
as suas ratificações serão tro
cadas em Londres dentro de 
quarenta dias, ou antes ·se 
pessivel for. 

Em fé do que, os respe
ctivos Plenipotenciarios os 
.assignaram, e lhes fizeram 
pôr os sêllos das suas armas. 

Feita em Londres, aos 18 
dias do mez de Agosto do 
anno do Nascimento de Nosso 
SenhorJesusChristode1834. 

C. P. de Moraes Sarmento. 
(L. S.) 

Jante entre las dichas Majes
tades. 

AUT. IV. 
Los anteriores Articulas 

tendrán Ia misma fuerza )' 
efecto que si estuviesen inser
tos literalmente en el Tratado 
de 22 de Abril de 1834·, de
biendo ser considerados como 
parte dei mismo, y serán ra
tificados, y sus raLificaciones 
cangeadas en Londres en el 
término de cuarenta dias, ó 
antes si fuere posible. 

En fé de lo cual, los res
pectivos Plenipotenciarios los 
firmaron, y sellaron con el 
seiio de sus armas. 

Dado en Londres, á 18 de 
Agosto dei afio de N uestFO 
Seõor, 1834. 

Mirallores. 
(L. S.) 
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convenues entre Leurs dites agreed upon between their 
Majestés. said Majesties. 

.ART. IV. 

Les Articles ci-dessus au
ront la même force et le roê
me effet que s'ils avaient été 
insérés mot pour mot dans 
le Traité du 22 AYTil1834, 
et seront considérés comme 
faisant partie du dit Traité. 
Ils seront ratifiés, et les ra
tifications seront échangées 
dans le délai de quaranle 
jours, ou plutôt si faire se 
peut. 

En foi de quoi, les Pléni
potentiaires respectifs les ont 
signés, et y ont apposé le ca
chet de leurs armes. 

Fait à Londres, le 18 du 
mois d' Aout, 1834. 

Talleyrand. 
(L. S.) 

ART. IV • 

The foregoing Articles 
shall bave Lhe same force and 
effect as if tbey were inser
ted, word for word, in the 
Treaty ofthe22d Apii11834, 
and shall be considered as for
ming a part of tbe same. 
Tbey sball he ratified, and 
tbe ratifications tbereof sball 
·beexchangeda tLondon with
in forty days, or sooner if 
possible. 

In witness whereof, tbe 
respective Plenipotentiaries 
bave signed tbe same, and 
bave affixed thereto the seals 
of their arms. 

Done at London, tbe 18lh 
day of August, 1834. 

Palmerston . 
(L. S.) 
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CONVENÇÃO E CONTRATO liiATRiliiONIAL ENTRE A RAINHA A 

DOM AUG,USTO, DUQUE DE J.EUCIITEliiBERG, ASSIGNADO El\1 

liAGESTADE Elll 23 DOS DITOS 1\IEZ E ANNO. 

(DO ORJOINAL QUE SE GU.<IIDA NO' 

Convenção e Contrato J.lfat-rimonial entre Sua Afagesta.de' 
a Senhora Dona :Mm·ia li, Rainha de Portugal e dos 
Algarves, e Sua Altc.za Real ·a Senhor Pr'incipe Augusto 
Carlos Eugenio Napoleão, Duque de Lettchternberg e 
de Santa Cntz, Principe de Eichstett, P.rimeiro Par he
reditario do Reino de Baviera. 

Üs abaixo assignados, Ilclefonso Leopoldo Bayard, Ca
valleiro da Ordem de Cbristo, Official Maior da Secretaria 
d'Estado dos Negocios Estrangéir0s, Ministro Commissario 
nomeado por Sua Magestade Dona l\'Iaria li, Rainha de Por
tugal e elos Algarves, munido e auetorisado com os plenos 
poderes necessarios, e o Con~e Estevão Méjan, Camarista 
de Sua Mageslade El-Rei de Baviera, Oflicial da" Legião de 
Honra, Comrnendador ela Ordem Imperial da Corôa de Fervo 

1 
e da Ordem Real da Corôa em Baviera, Cavalleiro ela Or
dem da Estrella Polar, e Dignitario da Ordem do Cruzei;o, 
munido e auc.torisado com os plenos poderes necessan?5 

por Sua Alteza Real o Príncipe Augusto Carlos Euge~JO 
Napoleão, DL1que ele ~euchtemberg e de Santa Cruz, Princ1.pe 
de Eichstett, Primeiro Par hereditario do Reino de BavJe
r~, tendo-se ajunt_ado para. ajustarem e convirem nas co~Í 
d1ç&es do .ConsorciO proposto por Sua Magestade Imreria 
o Senhor Duque de Bragança, de saudosa memoria, coroo 
Regente de Portugal, entre a .Muito Alta e Muito ·Poderosa 
Senhora Dona Maria~ H, Rainha de Portugal e dos Algar-



SENHORA. DONA !fARIA 11 E SUA ALTEZA. REAL O PRINCIPE 

lllJNICH A 8 DE NOVEMBRO DE 1034, E RATIFICADO POR SUA. 

1\E:l.L ARCDIVO DA. TORRE DO "tOMBO.) 

Oonvention Matrimoniale entre Sa .lliaJesté Tres-FidMe, 
Dona Maria li, Reine de Portugal et des Algarves, et 
Son Altesse Royale, Monseigneur le Prince Auguste Char
les Eugene Napoléon, Duc de Leuchtenberg et de Santa 
Cruz, Prince de Eichstett, et p1·emier Pair hél'éditaire 
du Royaume de Baviere. 

Les soussignés, Il~ephonse Léopolq Bayard, Directeur 
de la Secrétairerie d'Etat des Affaires Etrangeres du Por
tugal, Chevalier de l'Ordre du Christ, Ministre et Commis
sai.re de Sa Majesté Tres-Fidele Dona Maria li, Reine de 
·Portugal et des Algarves, portem· des pouvoirs à lui confiés 
par le Gouvernement Portugais: et le Comte Étienne Mé
Jan, Chambellan de Sa Majesté le Roi de Baviere, Officier 
de la Légion d'Honneur, Commandcur de l'Ordre Impérial 
de la Couronne de Fer et de I'Ordre Royal de la Couronne 
de Baviêre, Cbevalier de J'·Ordre de l'Étoile Polaire, et Di
gnitaire de l'Ordre de la Croix du Sud, porteur de pouYoirs 
à lui confiés par Son Altesse Royale le Prince Auguste 
CbaTles Eugêne Napoléon, Duc de Leuchtenberg ct de Santa 
Cruz, Prince d'Eichstett, et premier Pair héréditaire du 
Royaume de Baviere, s' étant réunis pour stipuler et réo·ler 
les conditions du mariage projeté par Sa Majesté Don Pedro, 
de glorieuse rnémoire, Duc de Bragance, Empereur du Bré
sil, Roi de Portugal et Régent âu dit Royaume, entre Tres
Haute et Tr~s-Puissante Dame, Sa Majesté Três-Fidelc 
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ves, Filha de Dom Pedro, Imperador do Brazil e Rei de 
Portugal, Duque de Bragança, e da Imperatriz Carolina Jo
sefa Leopoldina, Archiduqueza de Austria, os quaes Deus 
em santa gloria haja; e Sua Alteza Ueal o Muito Nobre e 
Muito Excellente Príncipe Augusto Carlos Eugenio Napo
leão, Duque de Leuchtemberg e d~ Santa Cruz, Príncipe 
de Eichstett, Primeiro Par hereditario do Reino de Ba~áe
ra, Filho de Suas Altezas Reaes o Muito Alto e Muito Illus
tre Príncipe Eugenio Napoleão, Duque de Leuchtemberg, 
de gloriosa memoria, e da Muito Alta e Muito Excellente 
Senhora Augusta Amei ia, Princeza Real de Baviera: o Mi
nistro .Commissario de Sua Magestade a Rainha de Portugal 
e dos Algarves declarou, que a Mesma Augusta Senhora 
approvára e confirmára todas as disposições tomadas ácerca 
do Seu casamento por Seu Augusto Pae ~ Senhor Duque de 
Bragança, de saudosa memoria, o qual, com Seu previo ac
cordo e consentimento, tinha destinado para Seu Esposo a 
Sua Alteza Real o Princ~pe Augusto, Duque de Leuchtemberg 
e de Santa Cru~, Príncipe de Eichstett, pelo grande conceito 
que formava das virtudes e nobres qualidades do mesmo Prín
cipe, o qual tinha conhecido de perto; assim como pela firme 
persuasão em que estava de que o dito Príncipe não só faria 
a ventura de Sua Augusta e Querida Filha, mas tambern 
contribuiria para a prosperidade da Monarchia Portugueza 
e para a consolidação ' das instituições que Sua Mogestade 
Imperial havia outorgado. 

E tendo certificado igualmente que Sua Magestade a 
Rainha, Sua Augusta Soberana, no pleno exerci.cio dos di
reitos, que Lhe competiam por Graça de DeJ.IS e pela Con- . 
stituição da Monarchia, o qual Lhe havia sido conferido e111 
llesolução das Côrtes Geraes e Extraordinarias da Nação 
Portugueza, antes de completar os annos da maioridade, e 
.auctorisada outrosim pela Dispensa das mesmas Côrtes Ge~ 
raes e Extraordinarias para poder casar com Principe ·eS
trangeiro, tinha determinado mandar a Munich o referido 
Ministro Commissario, a fim de estipular c ajustar com o 
Commissario, que fosse nomeado por Sua A'lteza Real o 
Duque de Leuchtemberg _e de Santa Cruz, as condições do 
Seu casamento com o dito Príncipe. . 

Os dois Commissarios acima designados, depois de tro~ 
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Marie li, Reine de Portugal et des Algarves, filie bien-a.i
mée de Sa 1\lajesté J'Empereur Don Pedro, et de feu Sa 
Majesté l'Impératrice du Brésil Caroline Léopoldine, Archi
duchesse d' Autriche; et Três-Noble et Três-ExceHent Prince, 
Son Altesse Royale le Prince Auguste Cllarles Eugene Napo
léon, Duc de l.,çuchtenberg et. de Santa Cruz, Prince de 
Eichstett, et premier Pair héreditaire du Royaume de Ba
viêre, fils de Leurs Altesses Royales, Ie Três-Haut et Tres
IIlustre Prince Eugene Napoléon, Duc de Leuchtenberg, de 
glorieuse mémoire, et de Três-Haute Dame Auguste Amé
lie, Princesse Royale de Buviêre: le Chevalier Bayard, Mi
nistre Commissaire de Sa 1\lajesté la Reine de Portugal et 
des Algarves, ayant exposé que Sa dite 1\iajesté approuve 
et confirme lcs dispositions faites à 1' égard de Son mariage 
par feu Son Auguste Perc bien-aimé, Lequel, de ~on propre 
aveu et consentement, Lui avait destiné pour Epoux Son 
Altesse Royale le Prince Auguste, Duc de Leuchtenbcrg et. 
de Santa Cruz, déterminé à ce choix par la haute considé
ration qu'll avait pour les vertus et nobles qualités de ce 
Prince à Lui personnellement bien connues, comme aussi 
par la ferme conviction ou ll étuit que le fils, qu'il Se choi
sissait, assurerait le honheur de Sa filie cllérie, et contri
buerait à la prospérité de la Monarcbie Portugaise, et à 
l'am~rmissement des institutions qu'II lui a données. 
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Ayant déclaré, en même temps, que Sa Majesté Son Au
guste Souv.eraine, usant des facu ltés à Elle reconnues par 
la Résolution des Cortes Générales et Extraordinaires de 
la Nation Portugaise qui Lu i confie, avant qu'Elle ait atteint 
Sa majorité, I' entier ex.ercicc des droits qu'Elle tient de Sa 
naissance et par la Résolution des mêmes Cortes qui L' autorise · 
à épouser un Prince étranger, a ordonné que lui , Son Mi
nistre Commissaire, serait envoyé à Munich pour y déter
miner, de concert aYec le Commissaire qui serait choisi par 
Son Altesse Royale le Duc de Leuchtenberg et de Santa Cruz; 
les conditions de Son mariage avec le dit Prince. 

Les deux Commissaires ci-dessus nommés ayant échángé 
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carem os sel!ls plenos poderes, que acharam em devida ftflrma~ 
c0nvieram nos Artigos. seguintes: 

ART. I. 

O Cotrsorcio proposte por Sua Magestade Imperia-l ~ 
Duque ele Bragança, consentido e confirRlado por Sua Mages
tade a Rainl1a ele Portugal e dos A.lgarves, Dorna M&ri-a U, 
'Catre a Me~ma Augusta SenlHilra e Sua Alteza Real o Prín
cipe Augusto Ca•rlos .Eugenie Napoleão, Dll'que de Leuchtem
herg e de Santa Cruz, Príncipe de Eichstett, será celebrado 
em Lisb0a, logoque ali tiver chegado a presente Convençã·o 
juntamente ~om a Procuração para a iJ.lwstre personagem 
qme deverá representar a pess0a <!le Sua Alteza Real no. 1·e
ferido a c to. E a so'lenmidade religiosa será ·executada scgu'Ild'O 
os ritos e formalic~ades da Igreja Catho],ica Apostolica R@
m.ana; para ser co.nfirmada por Alteza Real a Príncipe etn 
pessoa á face· (ik>s Altares, c;_{Nand.o se apresentar na dita Cô'rte 
de Lisboa. 

.1\RT. II. 
Celebrado G matrirnonio, Sua Al'teza Real será natmra

li:sado P:rincipe Portuguez, e recebera da Nação um st:Jbs,i
dio annual que não p0derá ser inferi-odi somma de ciacoenta 
comtos de réis amlllaes (p0uco mai-s 0'11 t•nenos cento e ciH
coenta mil fl-orins correnl'es), e na conformiclacl:e clas ln
strucçôes do Ministro Commissa·rio de Sua Magestade em 
data de 3 ele Oulubro de 1834·, será considerado indepen
clente da detaÇã@ arLilrada para SNa Magesitade a Rainha, 
Slila Aug~±sta Consorte. 

AiR'f. 111. 

Sua Alteza Rea~ o Prin-cipe Augu·st@ D-uqUie de Leuch
t.emberg e cle Santa Cmz promette dar-Se t)'O·r satisfeito 
com o Sl!lbs1dio, que pela maifleira ar.ima eli-ta Lhe for (!)U'

torgarllo, sem suscitar prelenção algtl!ínq sobre a dotação eu 
bens que pel'as Lei-s ·de Portugal conslituirel1l a dotação da 
R. ai nha; nem rneSiil10 sobre aqHeHes que po.r ou·tre titlil;]o 
pertençam ou vi-erem a pertencer á SHa Al1gusta Gor.~sor~e. 
A qual promessa Sua Alteza Real o Principe ratificará, se 
assim for necessario, quando chegar a Lisboa por meio de 
uma :r-enuncia expressa e formal. ' 
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Ieurs pleins pouvoirs, qu'ils ont trouvés en bonne et due 
forme sont co menus des Articles suivants: 

' I 

ART. I. 

La mariage projeté par feu Sa 1\Iajesté l'Empereur Don 
Pedro, consenti et approuvé par Sa Majesté Dona Maria li, 
Reine de Portugal et dcs Algarves, entre Sa dite Majesté 
et Son AJte~se Ro)'ale le Prince Auguste Charles Eugene 
Napoléon,Duc de Leucbtenberg et de Santa Cru~, Prince de 
Eichstett, sera célébré à Lisbonne à la reception du présent 
acte, le futur Époux étant suppléé dans la cérémonie reli
gieuse par lc haut personnage auquelll adressera à cet cffet 
tous les poUYoirs nécessaires. La cérémonie sera faite con
formément aux rites et prescriptions de la Religion Catbo
lique Apostolique et Romaine, pour êtré renouvelée au pied 
des autels par le Prince Lui-même, aussitôt qu'll sera arrivé 
à Lisbonne. 

ART. li. 
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Le Prince Époux de la Reine sera naturalisé Prince 
Portugais; 11 recevra de la Nation une dotation personnelle 
proportionnée à Sa haute position, et dont le revenu annuel 
ne pourra être moindre de cinquante contos de réis (envi
ron cent cinquante mille florins courants) aux termes des 
instruclions données au Ministre Commissaire de Sa Ma
jesté sous 'Ia date du 3 Octobre 1834. La dite dotation 
demeurera indépendante de la dotalion qui sera fixée pour 
la Reine, Sou Auguste Epouse. 

ART. UI. 

Son Altesse Roya1e le Priuce Auguste promet de Se teni~
satisfait de la dotation qui sera fixée dans les termes éta
blis par 1' Arlicle précédent, et de n'élever aucune préten
tion sur les reYenus et domaines qui par les lois au Por
tugal composeront la dotation de la Reine, ni sur ceux qui 
à tout autre ti~re font ou feront partie des propriétés de 
Son Auguste Epouse,. promesse 9ue Son Altesse Royale, 
apres Son arri~·ée à L1sbo?ne, .ratifiera sur l_a ~remiere de
mande qui Lm en sera fa1te par une renonc1atlon expresse 
et formelle. 
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ART. IV. 

Sua Magestade 'a Rainha promette pelu Sua parte, no 
caso de sobrevivencia ao dito Senhor Duque ele I. .. euchtem
berg e de Santa Cruz, Príncipe d'Eichstett, de não recla
mar direito algum aos bens ele Seu Marido, os quaes todos,. 
quer sejam patrimooiaes, quer sejam adql:liridos antes ou 
depois do casamento, passarão aos herdeiros naturaes do 
referido Príncipe, ou áquellas pessoas que Elle tiver desi
gnado durarile a Sua vida, ou depois da Sua morte por tes
tamento. Em todos os casos Sua Alteza Heal o Príncipe 
terá plena, livre e inteira disposição de todos os Seus bens, 
sejam de que natureza forem, e na conformidade das Leis 
suhsislentes nos paizes· em que forem situados os ditos bens. 

All.T. V. 

No caso de sobrevivencia de Sua Alteza Heal o Duque 
ue Leuchtemberg e de Santa Cruz á S.ua Augusta Consorte, 
ficará Elle gosando, emquanto vivo for, do subsidio esti
pulado no Artigo n d'esta Convenção, e se Lhe dará para 
habitar um dos Falacios Reaes; mas se o Principe transfe
rir a Sua residcncia para fóru do Reino, o Seu subsidio será: 
reduzido a metade, e não terá direito de reclamar indemni
sação alguma pelo Palacio da Sua habitação que abandonar. 

I 

AUT. VI. 

Os filhos on filhas descendentes do consorcio de Sua 
:iHagestade a Rainha ele Portugal e dos Algarvcs com Sua 
Alteza Real o Duque ele Leuchtcmberg e de Santa Cruz, 
não pocleruo sair do H.cino sem expressa auctorisação das 
Côrtes da Nação Porlugueza. Nem elles nem ellas poderão ' 
contrahir esponsaes sem licença de Sua Augusta :M:ãe; e no 
caso infeliz da Sua falta, sem o consentimento expresso do·. 
Augusto Chefe da Família que tiver succedido no Throno 
de Portugal. · ' 

. . Portanto, em nome e por parte de Sua ~Iagestacle a 
Ramha de Portugal e elos Algarves, em nome e por parte 
de Sua Alteza Real o Príncipe Augusto, Duque de Leuc~
temberg e de Santa Cruz, nós, Commissarios abaixo asst
gnados, p1·omcttemos debaixo da fé e palavra Real dos nos-
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ART. IV. 

Dans ·le cas ou Sa Majesté la Reine survivrait à Son A.u
auste ·Époux, E lle S' engage à n' éleyer aucune -prétention 
~ur tous ou partic des biens du dit Epoux, voulant Sa JUa
jesté que les dits bien-fiefs, allodiau_x, ou même acquis 
aprês le mariagc, passent entiers aux héritiers naturels du 
Jit Prince, ou à tons autres em faveur desquels Il en aurait 
disposé pendant Sa vie ou par testament. Dans tous les cas, 
Son Altesse Royalc le Duc de Leuchtenberg et de Santa 
Cruz aura p1eine, libre et enti.eL·e disposition de tons les 
biens 4e quelque origine et nature qu'ils soient, conformé
ment aux !ois des pays ou se trouveront situés les dits biens . 

.ART. V. 

Dans le eas ou Son Altesse Royale le Duc de Leuch
tenberg et de Santa Cruz surv ivrait à Son Auguste Épouse, 
Il conservem, Sa vie durant, la dotation à Lu i fixée confor
mément à 1' Article u du présent Acle. ll lu i ser.a assigné en 
outre, pour Son habitatiou, une des résidences Royales; si 
le Prince ' 'eut sortir du Royaume, Sa dotation sera réduite 
de moitié, et Il n' aura droit à aucun.e indemnité pour la 
résidence Royale, à luquelle IJ aura renoncé. 

ART. VI. 

183~ 
Novembro 

8 

Les fils ou filles provenues du mariage de Sa Majesté 
avec Son Altesse Royale, ne pourront jamais sortir du Por
tugal sans une autorisation expresse dcs Cortes; ils ne pour
TOnt contracter des mariages sans la petmission spéciale de 
leur Auguste Mere, et dans le casou ils auraient eu lema
lheur de perdre leur Ui!êre, sans le consentement exprês du 
Chef de la Famille qui aura succédé à la Couronnc de Por
tugal. 

En conséquence, et au nom, d'une part, de Sa 1\iajesté 
la Reine de Portugal et des Algarves, et d'autre part, au 
nom de Son Altesse Royale le Prince Auguste, Duc de Leu
chtenherg et de Santa Cru~, nous, Commissaires soussi
gnés, promett.ons sous la foi et parole Royale que les six 
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sos Augustos Constituintes, que os seis Artigos acima es
criptos serão tão inteiramente guardados e cumpridos como 
n' elles se contém. E em virtude da auctorisação que nos foi 
concedida pelos nossos plenos poderes, os assignámos e ra ... 
tificámos, para que possam desde já começar a ter a sua 
devida execução, com dependencia da Procuração que para 
o mesmo effeito deverá ser remettida para Lisboa por Sua 
Alteza Real o Principe Augusto. 

Em fé do que, assignámos a presente Convenção Ma
trimonial, e a sellámos com os nossos sellos. 

Feita em Municb, aos 8 de Novembro de 1834. 

(L. S.) Ilderonso Leopoldo Bayard. 



REINADO DA SENHORA D. MARIA 11. 161 

Articles ci-dessus seront fidelement gardés et exécutés dans 
toute leur teneur; et en ver tu de l' autorisation à nous don
née par nos pleins pouvoirs, nous les signons et ratifions 
des aujourd'hui, pour qu'il soit possible de procéder au 
-comniencement de leur exécution, conformément aux in
structions et pouvoirs qui seront ex.pédiés à Lisbonne à cet 
-etfet par Son Altesse Royale le Prince Auguste. 

En foi de quoi, nous avons signé la présente Convention, 
et y avons apposé le sceau de nos armes. 

Fait à Munich, le 8 Novembre 1834. 

(L. S.) Le Comte Méjan. 

TOI!I. V!. 11 
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CARTA DE I.El PELA QuAL O EX- INFANTE Dü;\I lUGCii:t .E 

SE 3 DESCE, -DENTES SÃO E:X:.CLljiDOS p ., UA. SEliPRE DO nl

REITO DE SL"CCEDER -A COROA DE PORrtJGAJ., ALGA1WES 

E SEUS DO.>HNIOS, E nAr;IDOS DO l'JnUUTOIUO PORTUGOEZr 

DA DA El\i: USBOA A Hl DE lDEZEMBilO DE 1834,. 

Dona Maria li, por graça de Deus, Rainha de Por
tugal c dos .Algancs., e sells Dominios. Fazemos saber a 
todos os Nossos subditos que as Córles Gcraes decreta
ram, c Nós Aceitámos c Queremos a Lei seguinte: 

AllT . I. 

O ex-Infante D. 1\Iiguel c seus descendentes são ex
cluídos para sempre do direito de succeder na Corôa dos 
Reinos de Portugal, Algarves c seus Domínios. 

ART. IJ. 

O mesmo ex-Infante D. l\ligucl c seus descendentes são 
banidos do territorio Portugucz, para em nenhum tempo 
poderem entrar n' clle, nem gosar de qnaesquer direitos ci
vis ou politicos: a conservação ou acquisiçuo de quaesquer 
bens. fi ca-lhes sendo vedada, seja qual for o titulo, e a na
t ureza dos mesmos: os patrimoniacs c particulares do ex
~nfante -D. 1\liguel, de qualquer especic que sejam, fi cam su
Jeitos ás regras geraes das indcm nisações. 

,\RT. JII. 

No caso em que o ~:~-Infante D. ~l igvcl e seus descen
dentes, conh·a o disposto no Artigo antecedente, ousem en
trar em territorio P ortugucz , ou approximar-se a cllc, o 
mesmo ex-Infante ou seus desccodcnlcs, c os que o acorn
~anhaTcm ou se lhes unirem, serão por esse faclo havidos 
todos como réus de alta trai ção . 

, ~ t.o Todas as Auctoridacles civis e militares, a cujo 
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conhecimento chegar que o ex-Infante D. Miguel ou seus 
descendentes se acham em territorio Portuguez, ficam tendo 
jurisdicção cumulativa para pl'ocederom á prisão do mesmo 
ex-Infante ou dos seus descendente e dos que os acom
panharem ou se lhes reunirem. A Auctoridade que fizer a 
prisão porá logo os presos á dispo ição do Commandante 
militar superior que se achar na Comarca onde for feita a 
mesma prisão: e entretanto empregará, para segurança dos 
preso , toda a cautela nêce a ria . 

§ 2.0 Sem dcpeudencia de ordem uperior, o Comman
dante mililar, a cuja disposição assim ficarem os presos, 
convocará logo e presidirá a um Conselho, composto de 
quatro vouaes militare por elle nomeado ; ouvidos os pre
so , e erificada a identidade da pes oas, erão os me mos 
presu sentenciados a ser fuzilados: o processo será yerbal 
e snmmm·io, c para elle, e para a execução da se.Dtença, fi
'cam nssigoadas sómentc vinte e qu.alro horas, c de tudo se 
layrarâ unto. 

A.ll.'i:. lL 
Com aquellas pessoas <[UB, mesmo não entrand~ em tcr

ritorio Porluguez o cx-bfante D-. Miguel, se icvantarem ou 
tomarem armas a favor d'clle, se for em Província ou Dis
triclo que esteja declarado em in urreição, e procederá 
como fica disposto 110 2.0 do Artioo antecedente; se po
rém não for em Di tricto que esteja declarado em insurrei
ção c fóra ela Lei, serão estas pessolls procesiladas e con
demnadas como rebelde pelas Auctoridadc ordinarias c 
compelenles, conforme a Lei em viaor, c com lodo o riuor 
d'ella . 

ART. V. 

A omis ão em que alguma Auctoridade civil ou militar 
incorrer no desempenho dos deveres que por e ta Lei lhe 
incumbe, será punida com a pena de de degredo por dez 
anuo para o Jogares de Africa até morte natural inclu. i
Vamenlc, segundo o grau ele clólo ou culpa em que a dtta 
A.uctoridade for achada. 

ART. YI. 

Ficam revogada toda a Leis em contrario. 

Mandamos porlanto a todas as Auctoriclades, a quem 
• 
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o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que 
a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente 
como n' ella se contém. O Secretario d'Estado dos Negocios 
do Reino a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Pa
lacio das Necessidades, em 19 de Dezembro de 1834. 

A RAINHA (com rubrica e guarda). 

Bispo Conde, Fr. Francisco. 

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade, Tendo sanc
cionado o Decreto das Côrtes Geraes de 11 de Dezembro 
de 1834, que exclue para sempre o ex-Infante D. Miguel 
e seus descendentes do direito de succeder na Corôa dos 
Reinos de Portugal, Algarves e seus Domínios, e banindo-os 
do territorio Portuguez; o Manda cumprir e executar como 
n 'e li e se contém, e na fórma retro expressada. 

Para Vossa Magestade ver. 

Felix. Antonio Xavier a fez. 
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AJUSTE ENTRE PORTUGAl- E FRANÇA PARA A SUPPRESSÃO 

E~I FAVOR DOS NAVIOS DAS RESPECTIVAS 

( 00 01\IGI!IAL QUE SE GU ,\RDA NO AI\Cli!VO DA Sll 

Nota de 1111 r. Alexandre de Lttrde, Encan·egado de Nego
cios de França, ao Concle ele Villa Real, J"Jtlinistro e Se
cretario d' Estado dos Negocias Estrangeiros. 

A Sou Excelleuce Mousieur le Comte de Villa R eal 
Ministre des Affaires Élraugeres de Sa Majes ié l'n\s-Fidele . 

Le soussigné, Cbargé d' Afia ires de France, a été chargé 
par son Gouvernement de proposer au Gouvernement de Sa 
Majesté Três-Fidêle un arrangement qui supprime récipro
quement les droits de navigation, en cas de relâche forcée, 
pour les bâtiments des deux Nations. 

En conséquence, le soussigné a l'honneur de proposer 
à Son E xcellence Monsieur le Comte de Villa Real, Minis
tre des Affaires Étrangeres de 'Sa Majesté Tres-l"idele, la 
déclnration suivante: 

À partir de Ja présente année 1835, et pour l'avenir, 
tout navire quelconque de commerce Français, qui entrera 
dans quelque port eles États du Portugal en Europe, aussi 
})ien que tout uavirc de commerce Portugais, qui entrera 
de la même maniere clans quelque port des :Etats de la 
France en Em·ope, si la relàche est réellement et évidem
ment forcée, ne payera aucuns droits de port ou de navi
gation, pourvu que duns le port de relâche il ne se livre à 

. Çl) E sta concessã.o es tendeu-se nos navios Britannicos , por Jmver o Go
dtrettos de n:wcgnçí'lo os nav ios de todas as N ações, que entrassem nos 

(2) Como esta no ta do Conde de Villa R eal é a repctiçiio da que l11e 
uma traducção a es la ultima. 



r...ECIPROCA DOS DIREITOS DE P ORTO E DE NAVEGAÇÃO 

:NA(j:ÕES NO CASO DE AlUIIBADA FORÇADA. (1) 

CRETAR IA D'ESTADO DOS lillGOCI OS ESTRANGEIIIOS .) 

Resposta elo Conde de Villa Real, llfinistro e Sec·retario 
d' Estado dos Negocias Estrangeiros, ao Sr. Alexand1·e 
de Ltu·de, Encarregado ele Negocias de França. (2) 

Ü abaixo assignado, Par do Reino, do Conselho de 
Sua Magestade, Ministro e Sccreta~io d'Estado. dos Nego
cios Estrangeiros, tem ordem de sua Augusta Soberana para 
acceder ao ajuste e esti pulnção proposta por parte do Sr. 
Alexandre de J.Jurde, Encarregado de Negocios de França, 
auctorisado para esse fim especialmente por Sua Magestade 
El~Rei elos Francezes, o qual ajuste c estipulação téem por 
obJecto a supprcssão reciproca dos direitos de porto e de 
navegação em favor dos navios das respectivas Nações no 
caso de arribada forçada. . 

Em consequenciu pois da dita ordem, convem com o 
referido Encarregado de Negocios na declaração seguinte: 

A contar do 1.0 de Janeiro de 1836 em dia nte todo e 
qualquer navio de commercio Portuguez, que entrar por ar
ribaclu em qualquer porto dos Estaclos ele França nu Eu
ropa, assim como toclo e qualquer navio de commcrcio Fran
cez, que entrar em algum porto dos Estados de Portugal 

vemo Bri lnnnico, por umn ordem em Conselho, declarn.do isentos de varios 
portos da Gran-Bretnnha impcllidos po r l"orç" maior. 
dirigiu o E ncarregmlo de rcgocios de França, t emos por escusallo juntar 

1831) 
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1835 aucune opération de commerce, soit en opérant des déchar-
Maio · d d 

11 gements, so1t en prenant charge; bien enten u, cepen ant, 
que les déchargements et rechargements, nécessités par la 
réparation des navires en reiôche forcée, ne seraient point 
considérés comme une opération ele commerce clonnant ou
verture au payement des droits, et pourvu que-lcs navires 
ne prolongen.t pas leur séjour dans le port de relâche au
delà du temps nécessaire, d' aprês lcs causes qui I' ont mo
tivée. 

Le soussigné propose avec d'aulant plus de confiance, 
à Son Exccllence :Monsieur le Comte de Villa Real, cet ar
rangement, qui pourrait être réglé par un simplc échange 
de note, qu'il doit être une nouvelle preuvc des dispositions 
mutuelles qui existent entre les deux Gouvernements, pour 
resserrer chaque jour davantage les liens d'amitié qui les 
unissent si heureusemcnt, et cn même temps favoriser le 
commerce des deux pays. 

Le soussigné a l'bonneur de renouveler à Son Excel
lence Monsieur le Comle de Villa Real les assurances de 
sa três-haute considération. 

Lisbonne, le 11 Mai 1835. 

A. de Lurde. 
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na Europa, se tal arribada for real e evidentemente forçada, 
não pagará direitos de porto ou de navegação, comtanlo que 
no mesmo porto da arribada não faça commercio de natu
reza alguma, quer seja descarregando quer tomando carga; 
mas esta ultima clausula nãq se reputará como operação de 
commercio que haja de sujeitar a pagamento de direitos os 
navios arribados, que se virem na precisão de descarregar 
para fazer concerto e tornarem a tomar a sua mesma carga, 
e comtanto que os ditos navios em geral não tenham no re
ferido porto maior demora do que a nece saria, egundo as 
causas que produziram a arribada. 

O abai o assignado, concordando com o Sr. Alexandre 
de Lurde em que fique assentada e se julgue obrigatoria 
para os à.ois Governos a presente estipulação, sente muita 
satisfação em dar d' este modo mais uma prova das disposi
ções reciprocas que animam os dois Governos para estreitar 
cada vez mais as relações de amisade ,que felizmente os li
gam, assim como para favorecer o commercio de ambas as 
Nações. 

O abaixo assignado tem a honra de repetir ao Sr. Ale
xandre de. Lurde os protestos da sua estima e consideração. 

Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, aos u. 
de Maio de 1835. 

Conde de Villa Real. 

1835 
Maio 

H. 
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NOTA DO DUQUE DE PALMEJ~LA, MINISTRO E SECRETAJUO D'Es

TADO DOS NEGOCIOS ESTRANGElltOS, A J~ORD JIOW ARD DE 

WAJ.DEN, ENVIADO EXTRAORDINARIO E 1\llNISTltO PLENI

POTENCIARIO DE SUA 1\IAGESTADE BRITANNICA, DANDO POR 

FINDO O TRATADO DE CO~IMERCIO ENTRE OS DOIS REINOS, 

DJ~ 19 DE FEVEUEillO DE 1810. 

(ARCUIVO Dll. SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS EStR.It'iGEinOS . ) 

Ü abaixo assignado, Par do Reino, Conselheiro, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios E~trnngeiros, tem 
a honra de annunciar ao Sr. Enviado Extraordinario e Mi
nistro Plenipotenciario de Sua Mngestade Britannica, que o 
Governo de Sua lflngestade Fidelíssima, julgando nüo dever 
differir por mais tempo o cumprimento da Resolução ha 
muitos annos doptada de objectar á continuaçuo do Trata
do de Commercio de 18·J O entre Portugal e a Grau-Breta
nha, se acha determinado a suspende-lo na sua totalidade, 
em virtude da faculdacle declarada no Artigo xxxm d? dito 
Tratado. 

O Minis Jrio de Sua lVIagestade Britannica sabe que no 
~nno de 182õ, em que se completaram os quinze annos da 
duração fixa ela d' este Tratado, o abaixo as~ignaclo, que en
tão tinha a honra de exercer o caTgo de Embaixador de 
Sua Magestacle Fidelíssima na Côrte de Londres, teve ordem 
d~ seu Soberano para fazer esla mesma declaração, a qual 
f01 promptamentc admittida pelo Gabinete Britannico, bem 
corno o foi a proposta, que o abaixo assignado depois teve 
a ho"?ra ele fazer, de um novo Tratado, cuja negociação pro
gredtu ao ponto de estarem os dois Governos, com pouca 
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differeoça, de accordo sobre os seus Artigos, negociação que 
foi unicamente interrompida por cau a dos acontecimentos 
políticos occorridos em Portugal em seguida da lamentada 
morte de Sua Mageslade El-Rei D. João VI, que então in
duziram os doi Gabinetes a reservarem, para epocba mais 
tranquilla e opportuna, todas as suas discussões sobre as
sumptos commerciaes. 

Tem agora decorrido dez annos desde aquella epocha, 
e n'este intervallo, alem de se tornar cada vez mais mani
festa a nece sidade de alterar as estipulaçõe do Tratado de 
1810, aconteceu o facto decisivo de haver o Governo Bri
tannico annullado pela sua parte a cstipulaç.ão do Artigo 
XXVI do sobredito Tratado, retirando a preferencia no pa
gamento de direito , de que os vinhos de Portugal gosavam 
na sua entrada nos porto de lnalaterra desde o anno de 
1703, e privando assim o commercio Portuguez da maior 
vantagem de que gosava nos Domínios Britannicos, como 
claramente se acha comprovado pela discussão, que a este 
respeito teve logar no Parlamento. 

Quando não basta sem e las rasões para induzir o Go
verno de Sua Magestade Fidelis ima a adoptar a Resolução 
enunciada na presente Nota, bastaria para isso n opinião una
nime manifestada não 6 nas discussões das dua Camaras 
Legislativas, ma tambem nas repetidas representaçõe dos 
commcrciantes Portugueze , e bastaria sobrell1do o princi
pio hoje universalmente admittido, de que os Tratados de 
~ommercio sempre devem ser tcO?porarios, por isso que os 
mteresses commerciacs das Nações ão de sua natureza va
riavei , e se modificam ou se alteram segundo as circum
stancia , applicando-se na actualidadc este principio de um 
modo evidente á Monarchia Portugueza, cujas relações com
merciaes experimentaram uma bem notavCI alteração desde 
a epocba em que foi concluido o Tralarlo de 1810, pela se
paração do Brazil, que n' e se tempo ainda fazia parte da 
mesma Monarchia. 

O Governo de Sua Magestade Ficlelissima, longe de des
conhecer o interesses que devem resultar a Portugal das 
sua relaçõe de commercio com os Domínios de Sua Ma
gestade Brilannica, deseja vivamente fomenta-la , e vê-las 
prosperar, julgando que, para que assim aconteça, é cssen-
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1S3ti cial que,.sejam fundadas sobre princípios de reciproca · con-
J~f0 veniencia, e que afastem de parte a parte toda a idéa de 

injustiça ou de desigualdade, a fim de evitar queixas mais 
ou menos justificadas, e de não dar logar a que os Tratados, 
que se destinam a alimentar entre as duas Nações sentimen
tos de mutua cordialidade, sirvam., pelo contrario, de mo
tivo ou de pretexto para desagradaveís contestações. O abaixo 
assignado, bem certo de que o Gabinete de Sua Magestade 
Britannica concorda n'estes mesmos princípios, tem ordem 
de declarar a Lord I-Joward de Walden, para que tenha a 
bondade de o fazer constar ao seu Governo, que Sua Ma
gestade Fidelíssima desejará concordar, quanto antes, com 
Sua Magestade Britannica em um novo Tratado ou Conven
ç~o de Commercio, que tenha por base essencial a de se con
Side~arem as duas Nações reciprocamente, pelo que toca á 
adm1ss~o dos s~us respectivos productos e pagamento de toda 
a cspec1e de direito, ao par das mais favorecidas. O Governo 
de Sua Magestade Fidelíssima l)fopõe que uma negociação 
sobre a base acima mencionada, se for, como espera, ado
ptada ~or Sua Magestade Britannica, haja de se entabolar 
Im~ed1atam~nte em Lisboa ou em Londres, como pareeer 
ma1s convemente. I-Ia todo o motivo para esperar que uma 
tal negociação possa terminar-se antes do praso que se _v_ae 
affixar para a expiração do Tratado de 1810; e a fim de 
obter com probabilidade este resullado, assim como para evi
tar que possam soffrer prejuizos os subditos Britannicos em 
qualquer especulação emprehendida por elles na fé do Tra
tado actualmente ainda existente, pensa o Governo de Sua 
Magestade Fidelissima que será sulficiente annunciar a ces
sação final do dito Tratado para o dia ultimo de Janeiro de 
1836, (1) em que deixará de ser. considerado em vigor, sen
do esta a participação official, que o abaixo assignado tem 
ordem de fazer ao Enviado :Extraordinario e Ministro Ple
nipotenciario de Sua Magestade Britannica. 

(1
1
) Viue nn data de 16 de Janei ro de 1836 a nota do sr. marqucz de 

Loule. 
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O abaixo assignado aproveita esta occasião para reite
rar a S. S ... os protestos da sua maior consideração e muito 
particular estima. 

Palacio da Nece sidades, em 21 de Julho de 1835. 

Duque de Palmella. 

A Lord Howard de W alden. 
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CONVENÇÃO ENTRE A RAll'\llA A SENHORA DONA i\L\.RL\. li E 

GOVERNADORA DE llESPANilA, p ,\RA A LIVRE NA.VEG.\ÇÃO 

1835, E RATIFIC.\D_\ POR PARTE DE PORTUGAL EU 20 DE 

AS RATIFICAÇÕES TROCADAS Ei\1 LISBOA Ei\1 !21 DO MESMO 

{DO ORIGiiUL QUE SE GUARDA lSO AllCntVO DA ~E 

Suas Magestades a Rainha Fidelíssima Dona Maria li, 
e a Rainha Regente e Governadora de Hespanha, durante 
a menoridade de Sua Augusta Filha a Rainha Dona lza
bel li, desejando dar toda a extensão possível ao com
mercio reciproco entre os dois Eslaclos por meio da livre 
navegação dos rios, que são communs a ambos, e conhe
cendo que este principio fecundo é applicavel desde já ao 
rio Douro, determinaram celebrar uma Convenç,ão para I'e
gular este J)Onto importante, e nomearam com este fim Seus 
Plenipotenciarios; a saber: Sua Magestade Fidelíssima, a D. 
Pedro de Sousa Holstein, Duque de Palmella, Par do Reirio, 
Presidente Ja Camara dos Pares, Conselheiro d'Estado, 
Gram-Cruz da rdem de Christo e da Torre e Espada, Ca
valleiro ela Insigne Ordem do Tosão de Oiro, e Gram-Cruz 
das Ordens de Carlos Ill, em Ilespanha, da Legião de Honra, 
em França, de Santo Alexandre Newsky, na Russia, Conde 
de Sanfré em Picmonte, Ministro e Sec~etario d'Estado dos 
Negocios Estrangeiros, ele. etc. ; e Sua Magestade a Rainha 
Governadora de Hespanha, a D. Evaristo Perez de Castro 
y Colomera, Cavalleiro do numero da Real O,rdem de Car
los III, Gram-Cruz da Ordem de Christo em Portugal, do 
Conselho d'Estado, Prócer do Reino, Enviado Extraordi
nari? e Ministro Plenipotenciario de Sua Magestade Ca
ü~oh~a a Rainha Dona Izabcl 11 junto a Sua Magestade 
~tdeli ssima; os quaes, depois de haverem conferido entre 
SI c ~rocado os seus plenos poderes, convieram nos Artigos 
segu m les : 



A SENHOl~A DONA )IARIA ClllllSTL.~A, U .. H~ll.\. JlEGE:'iTE E 

DO RIO DO no, ASSIGNADA EM LISBOA .A 31 DE AGO TO DE 

SETE~JlJRO, E PELA DE IIESPANIIA JDI 7 DO DITO :MEZ, SE:NDO 

1\IEZ E ANNO. 

CR'tTARIA ll'EST.AOO DOS NEGOCIO$ ll:lTRA<GEIOOS.) 

Sus Majestades Ia Reina Reaente y Gobernadora de 
Espana, durante Ia menor edad de Su Augu la Hija la 
Reina Doiia Isabel Il, y la Reina Fidelísima Dona :Maria li, 

. dcseando dar toda Ia exteosion posiblc al comercio recíproco 
entre los dos Estados por mcdio de la libre navcaacion de 
los rios que Ies sou co munes; y conociendo que este prin
cipio fecundo e desde Iuego aplicable al rio Duero, han 
determinado celebrar un Com·enio que arregle este impor
tante punto, y han nombrado para cl efecLo por Sus Pleni
potenciarios, á saber: Su l\'Iajestad la Reina Gobernadora 
de Espaua, á D. Evaristo Perez de Castro y Çolomera, Ca
hallero de número de la Real y distinguida Orden de Cár
los I I, Gran Cruz de la de Cristo en Porlugal, dei Consejo 
de Estudo, Próce1; dei Reino, Enviado Extraordi11m:io y Mi
nistro Plcnipotenciario de Su 1\Iaje tad Calólica Doua Isa
bel li cerca de Su l\Iajestad Fidelí i ma; y Su :Majestad Fidelí
sima, á D. Pedro de Sou a llolstein, Duque de Palmella, 
Par del R ino, Presidente de Ia Cámara de los Pares, Con
sejero de Estado, Grau Cruz de.Ja Úrden de Cristo y de la 
Torre y Espada, Caballero de la Insigne Órden del Toison 
de Oro~ y Grau Cruz de las Órdenes de Cárlos lll en Es
paila, de ·la Legion de Honor en Francia, .de San Ale~a~dro 
Ncwsky en Husia, Conde de Sanfré en P~amonL?, Mmtstro 
y Secretario de Estado de los Negocios ExlranJcros, etc.; 
lo cu dcs, de puc de haher eo11ferenciado entre si, y can
geado sus pl nos podere , han convenido en lo Articulo 
igulentes: 
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AltT. I. 

Declara..,se livre para os subditQS de ambas as Corôas, 
sem restricção alguma, e sem condição especial que favo
reça mais aos d'e uma que aos de outra, a navegação do rio 
Douro, em toda a extensão que for navegavel agora, ou que 
possa vir a ser na vegavel para o futuro. . . 

ART. II. 

As duas Altas· Partes Contratantes se obrigam pelo Ar
tigo presente a conservar desembaraçada a navegação do rio 
Douro, e DO estado em que actualmente se acha, cada uma 
na parte respectiva do seu territorio, fazendo para esse fim 
as obras necessarias, e promettem alem d'isto occupar-se 
efficazmente de melhorar pela maneira que for possível a so
bredita navegação. 

ART. III. 

Os direitos de navegação e o systema de policia d' ella. 
se fixarão por meio de uma .Tarifa e Regulamento,. (1) cujas 
disposições sejam uniforme~ t- perfeitamente iguaes para os 
s.uoditos de ambas as Corôas, conforme se acha estabele
.cido entre as Nações que gosam das aguas de um mesmo 
TIO. 

ART. IV . 

Pa.ra formar a Tarifa e Regulamento mencionad"Üs no Ar
tigo precedente, se creará u~a Commissão 1\oiixta, compo.sta 
cle quatro Commissarios, dos quaes dois serão Portuguezes · 
é ' dois Hespanhoes, nomeados pelos seu~ Governos respe
ctivos. 

ART. V. 

A dita Commissão Mixta se reunirá DO termo de um 
mcz, ao mais tardar, depois da troca das ratificações da 
presente Convenção, no p~nto do territorio de Sua Mages

·tade Fidelíssima ou de Sua Magestade Catholica, que por 
arbitrio dos dois Governos parecer mais conveniente para 
facilitar os seus trabalhos. 

ART. VI. 

Nenhum dos Governos respectivos poderá augmentar o 
-direito de navegação, que for fixado nas Tarifas formadas 

(1) Esta Tarifa e Regulamento foi assignado em S3 de l\1aio de 1840, 
e n'esta data se encontrará no presente Tomo. 
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ART. I . 

Se declara libre para los súbditos de ambas Caronas, 
sin ninguna restriccion 6 condicion es_pecial que fuvorezca 
á los unos mas que á los otros, la navegucion delrio Duero 
en su extension naTegable actualmente, ó que en adelante 
lo sea . 

ART. li . 

Las dos Altas Partes Contratantes se ôhligun pôr el pre
sente Articulo a consenar expedita , en el estado en que se 
halla actualrnente, la navegacion dei rio D uero, cada una 
en la parte respectiva de su territorio , baciendo las obras 
necesari as al efccto; y promeien adernas o cu parse eficaz
~ente de mejorar cuanto sea posihle la sobredicha navega
cton . 

ART. III. 

Los derechos de navegacion y e! sistema de polida de 
esta, se. fijarán por rnedio de una Tarifa y Reglamento, cups 
disposiciones sean uniformes y perfectamente iguales para 
los súbditos de· ambas Caronas, segu n está establecido ent•e 
Naciones que gozan de las aguas de un mismo rio . 

ART. IV. . 

Para formar la Tarifa y Reglamento que se mencionao 
en el Artj:culo anterior, se creará una Comision 1\Iista, com
puesta de cuatro Comisarios, dos E spaiioles y elos Portu
gueses, nornbrados por sus respectivos Gobiernos. 

ART. V . 

Dicha Comision 1.\-iista se reunirá á mas tardar en el 
término de un mes, despues dei cange de las ratificaciones 
del presente Convenio, en el punto de los domínios de Su 
.Majestad Católica 6 de Su lllajestad Fidelísima, que á juicio 
de ambos Gohiernos parezca mas conveniente para facilitar 
sus trabajos. 

ART. VI. 

Ninguno de los respectivos Gobiernos podrá aumentar 
el derecho de navegacion que se fijare en las Tarifas forma
das por la Comision Mista, sin ser de comun acuerdo, y 
cuando asi pareciere comeniente, ni imponer bajo cual-

TOM . VI . 12 
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pela CÔrnmissão Mixta, a não ser de commum accordo, e 
quando assim se julgar conveniente, nem poderá impor de
baixo de outra qualquer denominação algum direito novo,. 
que pese sobre os navegantes. , 

ART. VII. 

As duas Altas Partes Contratantes se obrigam pelo 
presente Artigo a não conceder nenhum privilegio exclu
sivo -p·ara o transpbrte pelo Douro de generos ou de pes
soas, e a deixar sempre aberta a competencia. 

ART. VIII. 

Sua :M:agestade Fidelíssima Se obriga a tomar as provi
dencias necessarias para formar na Cidade do Porto um de
posito para todos ,os fructos e generos que vierem de Hes
panba pelo rio Douro em barcos Portuguezes ou Hespa
nboes, e que se destinarem ao commerci0 estrangeiro, ou a 
serem introduzidos pelo litoral da Península Hespanhola. 
Os generos assim depositados pagarão unicamente ao Go
verno . de Sua Mageshade FideJ,issima o mesmo direito mo
clico de deposito que se acha estabelecido actualmente nos 
portos francos de Lisboa e do Porto; porém se for conve
niente ao commercio introduzir em Portugal alguns d'estes 
generos depositados, cuja entrada e mercancia seja licita, 
pagarão os direitos de Alfandega que pagar a Nação mais 
favorecida, e n'este caso nuo se exigirá o direito de depo
sito. 

ART. IX. 

Sua Magestade Catholica Se obriga pelo presente Ar
tigo a declarar porto de admissão o porto de embarque, o 
qual terá de providenciar-se por agora nas visinhanças de 
Frejeneda; e n'este porto os generos de com"!!:ercio licito 
:ntroduzidos de Portugal seruo sujeitos aos mesmos direi
tos que se pagam nos mais portos de Hespanlw. 

ART. X. 

Pelo que toca aos direitos de Alfandegas, ao modo de 
os receber, ás regras administra~ivas e de segurança para 
evitar as fraudes contra as Leis fiscaes, cada um dos Gover
nos respectivos procederá ácerca dos referidos pontos se-
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quiera otra denominacion ningun otro que pese sobre los 
navegantes. 

ART. VII. 

Las dos Altas Partes Contratantes se obligan por -el 
presente Articulo á no conceder privilegio exclusivo alguno 
para el trasporte por el Duero de efectos ni personas, de
jando abierta la competencia. 

ART. VIII. 

Su l\'Jajestad Fidelísima Se obliga á disponer lo nece
sario para la formacion en Oporto de un depósito para to
dos los frutos y efectos procedentes de Espana, por el rio 
Duero, en buques Espauoles y Portugueses, que se desti
nen al comercio extranjero ó á la introduccion por ellitoral 
de la Península Espaí'iola. Los efectos asi depositados, pa
garán ai Gobierno de Su 1\Iajestad Fidelísima únicamente el 
mismo módico derecho de depósito que se baila estahle
cido actualmenle en los puertos francos de Lisboa y Oporto; 
pero si conviniere ai comercio introducir en Portugal efe
ctos dei depósito, que sean de lícito trafico, estos efectos 
pagarán los derechos de aduanas que pagare la Nacion mas 
favorecida, y ~n este caso no pagarán derecho de depósito. 

ART. IX. 

Su lUajestad Católica Se ohliga por el presente Artículo 
á declarar puerto habilitado el embarcadero que ha de dis
ponerse por ahora en las imnediaciones de la Frejeneda; en 
el cual los efectos de lícito comercio introducidos de Por
tugal, adeudarán los mismos derechos que en los demas 
puertos de Espana. 

ART. X. 
· En cuanto á los derechos de aduanas, modo de perci

hirlos, regla·s administrativas y seguridad para evitar los 
fraudes contra las Leyes fiscales, cada nno de los respectivos 
Gobiernos procederá en los referidos puntos conforme á su 

+ 
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gundo a ·sua independelílcia natura1l, pelo methodo e fórma: 
que mais convier aos seus interesses. 

ART. XI. . 

.A Tarifa e Regulamento de que tratam os Artigos III e· 
IV, logoque forem approvados ]!l0r ambas as Partes Con
tratantes, se entemderá que formam uma parte integrante 
da p11esente 1Corrvenção. 

ART. XII. 

A presente Convenção poderá ser revista e modificada 
á requisição de qualquer das duns Partes Contratantes, no 
fim de vinte e cinco annos depois da data da sua ratificação. 

ART. XIII. 

A:s ratificações da presente Convençã(i) serão trocadas TI(!) 

praso de um mez, 0u antes se for possível. 
Em fé do que, 0s Plenipotenciarios respectivos a fiF

mararn e sellaram com 0 sêllo das suas armas, em Lisboa 
aos 31 dias do mez de Agosto do ann0 do Nascimento 1de 
Nosso Senhor Jesus Christo de 183!>. 

(L. S.) Duque de Palmella. 
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independencia natural, por el método y forma que mejor 
·conviniere á sus intereses. 

ART. XI. 

La Tarifa y Reglamento, de que tratan los Artfculos 1n 
y 1v, urla vez aprobados por ambas Partes Contratantes, se 
entenderá que hacen parte integrante dei presente Convenio. 

ART. XII. 

El presente Convenio podrá ser revisto y modificado á 
peticion de cualquiera de las dos Partes Contratantes, al 
cabo de veinte y cinco afios de la fecha de su ratificacion. 

ART. XIII. 

Las ratificaciones del presente Convenio. serán cangeadas 
en el térmim> de un mes, 6 antes si ser pudiere. 

En fé de lo cual, los respectivos Pleni[ilotenciarios le 
firmaron y sellaron con el seUo de sus armas, en Lisboa á 
31 de Agosto de 1835. 

(L. S.) Evaristo Perez de Castro, 
declarando que lo bace 
sub spe rati. 
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CONVENÇÃO ENTRE A RAINHA A SENHORA DONA MARIA li, E 

VERNADORA DE HESPANHA, PELA QUAL SE DETERMINA O 

PAS PORTUGUEZAS CONTRA O PRETENDENTE DOl\1 CARLOS; 

POR PARTE DE PORTUGAL El\'1 9 DE OUTQBRO, E PELA DE 

CADAS El\1 LISBOA A 11 DE OUTUBRO DO DITO 'ANNO. 

(DO ORIGli'iA.r. QUE SE GUARDA NO ARCDIVO DA SE 

Querendo Sua Magestade Fidelíssima conformar-Se com 
os desejos manifestados por Sua Magestade a Rainha Gover
nadora de Hespanha, em nome de Sua Augusta Filha aRai
nha Catholica Dona lzabel II, e contribuir por todos os meios 
que estiverem ao Seu alcance para se pôr um prompto termo 
á guerra civil, que a facção do Pretendente D. Carlos tem 
promovido na Hespanha, não só pelo interesse directo que 
Portugal tem no prompto triumpho da causa que defendem 
ambas as Soberanas, mas tambem pela justa retribuição dos 
empenhos contrahidos, e do auxilio ha pouco prestado a 
Portugal pela Sua intima Alliada; e tendo, em consequen
cia d'isto, offerecido Sua _Magestade .Fidelíssima a Sua Ma
gestade a Rainha Governadora de Hespauba, prestar o au
xilio d'um Corpo de tropas Portuguezas com o sobredito 
fim, convieram Sua Magestade a Rainha Fidelíssima e Sua 
Magestade a Rainha Governadora de Hespanba em ajustar 
uma Convenção, que determine o modo e fórma por que se 
ba de verificar este auxilio de tropas, ~m conformidade do 
estipulado no Artigo m dos addicionaes ao Tratado da Qua
drupla Alliança, assignado em Londres a 22 de Abril de 1834. 
Têem portanto nomeado por Seus Plenipotenciarios; a sa
ber: Sua Magestade Fidelíssima, a D. Pedro de Sousa Hols
tein, Duque de Palmella, Par do Reino, Presidente da Ca
mara dos Pares, Conselheiro d'Estado, Gram-Cruz da Ordem 
de Christo e da Torre e Espada, Cavalleiro da Insigne Or
dem do Tosão de Oiro, e Gram-Cruz das Ordens de Car-



A SENHORA DONA MARIA CliRISTINA, RAlNHA REGENTE E GO

'lUODO E FÓR~IA. POR QUE ·sE VERIFICARIA O AUXILIO DE TRO

.ASSIGNADA. Ei'I LISBOA. A 24 DE SETEi\ffiRO DE 1835, :E RATIFICADA 

BESPANliA El\I 30 DE SETEMnRO, SENTIO AS RATIFICAÇÕES TRO-

CRETARIA D'ESTADO DOS NEGO C!OS GSTRANGE!UOS .) 

Queriendo Su Majestad Fidelísima conformarse con 
~os deseos manifestados por Su Majestad la Reina Goberna
·dora de Espana, en nombre de Su Augusta Hija la Reina 
Católica Dofia Isabel II, y contribuir por todos los ·medios 
qu.e estén á Su alcance á que tenga pronto término la guerra 
c~vil que la faccion dei Pretendiente D. Cárlos ba promo
VIdo en Espana, no solo por el interés directo que tiene Por
tugal en el pronto triunfo de la causa que defienden ambas 
Soberanas, sino tamhien en justa retribucion de los empe
ii.os contraídos y del auxilio antes prestado al Portugal por 
Su íntima Aliada; y habiendo en su consecuencia ofrecido 
Su Majestad Ficlelfsima á Su Majestad la Reina Goberna
dora de Espana prestar el auxilio de un Cuerpo de tropas 
Portuguesa con el expresado fio, han convenido Su 1\'Iajes
tad la Reina Fidelisima y Su Majestad la Reina Goberoa
dora de Espana en ajustar una Convencion que determine 
-el modo y forma en que ha de verificarse este auxilio de 
tropas, en conformidad de lo que previene e~ Artículo ru 
·de los adicionil.les ai Tratado de Cuádruple Ahanza firmado 
-en Londres el 22 de Abril de 1834, y en su consecuencia 
~an nombrado por Sus Plenipotenciarios, á sa?er: Su Ma
Jestad Fidelisima, á D. Pedro de Sousa. Holstem, Duque de 
Palmella, Par dei Reino, Presidente de la Cámara de los 
Pares, dei Consejo de Estado, Gran Cruz de la Úrden de 
Cristo y de la Torre y Espada, Caballero d~ la Insigne Ór
den dei Toison de Oro, y Gran Cruz de las Ordenes de Cár-
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los IH de H espanha , da Legiüo de Honra em França, de San lo 
Alexandre Newsky na Russia, Conde ele Sanfré em Pie
monte, :Ministro e Secretario cl'Estado dos Negocias Estran
geiros etc., etc., etc.; e Sua 1\iagestade a Rainha Governa
dora de Hespanha, a D . Evaristo Perez de Castro y Colo
mora, Cavalleiro do numero fia Real e clistincta Ordem de 
Carlos IH, Grurn-Cruz da Ordem de Christo em Portugal, 
do Conselho d'Estado, Prócer do ~eino , Enviado Extra·0r- . 
dinario e Ministro P lenipo tenciario de Sua lVIagestade Ca
tholica a Rainha Dona lzabcl H junto a Sua Magestade Fi
delíssima; os quues, depois de haYerem conferenciado e tro
cado os seus plenos poderes, convieram nos Artigos seguintes: 

ART. I . 

Sua Magestade Fi<il<eli,ssima ~e obrig a a al!lxil iar a Sua 
l\ilagest?de Catholica, cooperanclo na j'tfeSeDite luta con-tra 
o Pretendente, com um Corpo de tropas- P or1uguezas com
pos~o , de todas _as armas, sendo ao principio d'e seis milho
mens, e successJVamemte até dez mil, se for possivel, e se as GiL'""· 
cums{ancias o exigirem. · 

ART. li. 

Sua Magestade Fidelíssima Se obriga tambem a que um 
C<Drpo de seis mill1omens de tropas Portuguezas se ache no
dia 30 do presente mez de Setembro reunido e prompto na 
ftonteira do Norte de Portugal para entrar em Hespanha. 

ART. 1II. 

O dia preciso da entrada do referido Corpo auxiliar em 
Hespa1'lha será. cleterminado de commum accordo entre am
bos os·_ Governos. Alem d' isto o General em Chefe d' este
CorpG auxiliar deverá estar auctorisado pel0 seu Governo 
para entrar em Hespanba com elle, sempre que necessidade 
urgente e peremptoria de combater a facção d@ Pretendente 
se manifeste nas Províncias limitrop-hes de Hespanha, confer
me julgar o Governo de Sua Magestacle Catholica. 

ART . IV. 

Cheo·ado o caso da entrada d' e-ste Corpo auxiliar em Hes-o -
panha, se verificará ella postando- se desde logo em Sala-
manca e suas ímmediações; se entretanto não occorrerem 
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los IH en Espana, de la Legion de Honor en Francin, de 
San Alejandro de Nemkr en Rusia, Conde de Sanf'ré en 
Piamoute, Ministro y Secretario de Estado de los NeP"ocios 
Extranjeros, etc., etc., etc.; y Su lVIajestad la Reina Gober
nadora de Espana, á D. Evarislo Per€z de Castro y Colo
mera, Cahallero de número de la. Real y distinguida Órden 
de Cárlos IH, Gran Cruz de la Orclen de Cri'sto cn Portu
gal, del Consejo de Estado, Prócer dei Reino, Enviado Ex
traordinario y Ministro Pleoipotenciario de Su ft'Iajestad Ca
tólica Doi'ia Isnhel H cerca de Su IHajestad Fidelísima ; los 
cuales, despues de haber confereocindo y camb'iado sus ple
nos poderes, han convcnido en los Articulas siguientes: 

A.RT. I. 

.. Su 1\iajestad Fidelísima Se ohliga á auxiliar á Su IHa
Jestacl Católica, coo.peraEdo en la pr·esente ~ncha contra e1 
Pretencliente, con un Cuerpo de tropns Portuguesas com-'
puesto de todas armas, desde luego ele seis mil hombres, y 
sucesivamente hasta de dicz- mi l, si fnese posible )' las cir
cunstaocia~ lo exigiesen. 

ART. II. 

Sll Majestad Fidelísima Se obliga asimismo á que un 
Cuerpo de tropas Portuguesas de seis mil h0mbres esté re
unido y pronto desde el dia 30 del presente mes de Setiem
bre en Ia frontera dei norte de Portogai para entrar en Es
pana. 

ART. III. 

El dia preciso de la entrada de dicho Cuerpo auxiliar en 
Espana será determinado de comun acuerdo entre ambos 
Gobiernos. 

Adernas, el mismo General en gefe de este Cuerpo au
xiliar estará autorizado por su Gobieroo para entrar en Es
pana con él, siempre que la necesidad urgente y perentoria 
de combatir la faccion del Pretencliente se manifieste en las 
Províncias limitrofes de Espana, á juicio del Gobietno de 
Su Majestad Católica. 

ART. IV. 

Llegado el caso de la entrada de este Cuerpo auxiliar en 
Espana, la verificará sitoúodose desde luego en Salamanca 
Y sus inmediaciones, si en el intérvalo no ocurriesen circu~-

, 
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circumstancias que obriguem a que se fixe outro ponto, de 
accordo entre os dois Governos, e adiantando-se successi
vamente s~gundo as circumstancias exigirem, de accordo 
com o Governo de Sua Magestade Catholica, na conformi
dade das instrucções que tiver do seu Governo, formadas 
com conhecimento e accordo dG G;overno Hespanhol. 

ART. V. 

As relações em campanha das tropas de Sua Magestade 
Fidelíssima serão as que se usam e correspondem ao cara
cter de tropas auxiliares'; devendo o General das tropas Por
tuguezas obrar de accordo e em perfeita harmonia com os 
Chefes das tropas Hespanholas, e conforme as instrucções que 
lhe tiverem sido dadas de accordo entre os dois Governos. 
Se algum ou alguns corpos da Divisão Portugueza tiver de 
operar na frente do inimigo conjuntamente com outro corpo 
ou corpos de tropas Hespanholas, tomará o commando d' es
tas forças ·parciaes reunidas o Official que tiver maior gra
duação, quer seja Portuguez, quer seja Hespanhol; e no caso 
de serem ambos os Chefes de igual graduação, tomará o com
mando o mais antigo. ' 

ART. VI. (1) 

Para ajudar á manutenção do corpo auxiliar Portuguez, 
Sua Magestade a Ra inha Governadora de Hespanha Se obri
.ga a tomar á Sua custa o excesso da despeza das tropas au
xiliares, entre o estado de paz e o de guerra; devendo os 
dois Governos convencionar para fixar o importe d'essa dif

Jerença, e o modo e fórma do seu pagamento, assim como 
.a epocha em que deva principiar-se. 

ART. VII. 

Promette Sua Magestade a Rainha Governadora de Hes
panha, que as tropas de Sua Magestade Fidelíssima serão 
recebidas e tratadas em Hespanha como o são as de Sua 
Magestade Catholica. E Sua Magestade Fidelíssima promette 
da Sua parte retirar as Suas tropas do territorio Hespanhol, 
logoque se ache terminada a presente luta contra o Pre
tendente. 

(1) Vide em data de 9 de Outubro d'es te anuo a not'- do Ministro de 
Hespanha na côrte de Lisboa. 



REINADO DA SENHORA D. l\IARU li. 187 

stancias que obliguen á que se fije otro punto de acuerdo 
entre los dos Gobiernos, y adelantándose sucesivamente se
gun las circunstancias lo exigiesen, de acuerdo con el Go
bierno de Su Majestad Católica y con arreglo á las instruc
ciones que tendrã de su Gobierno, formadas con conoci
miento y acuerdo del Gobierno Espano!. 

ART. V. 

Las relaciones en campana de las tropas de Su Majes
tad Fidelísima serán las usadas y correspondientes al cara
cter de tropas auxiliares, debiendo obrar e! General de las 
Portuguesas de acuerdo y en perfecta armonía con los Ge
fes de las Espanolas, y con arreglo á las instrucciones que 
se le habrán dado, convenidas entre los dos Gobiernos. Si 
alguno 6 algunos cuerpos de la Division Portuguesa tuviese 
que operar en frente dei enemigo en union con otro cuerpo 
ó cuerpos de tropas Espaí'iolas, el mando de estas fuerzas 
parciales reunidas lo tomará el Oficial de mayor graduacion, 
hien sea Português, bien sea Espano!; y en caso de ser am
bos Gefes de igual graduacion, lo tomará el mas antiguo. 

ART. VI. 

Para ayudar al mantenimiento dei Cuerpo auxiliar Por
tugué~, Se obliga Su Majestad la Reina Gobernadora de Es
pana á tomar á Su costa el ex:ceso de gasto de las tror>as 
auxiliares entre el estado de paz y el de guerra, debiendo 
ambos Gobiernos ponerse de acuerdo para fijar el importe 
de esa diferencia, y el modo y forma de su pago, asi como 
la época en que deba empezarse. 

ART. VII. 

Promete Su Majestad la Reina Gobernadora de Espana, 
que las tropas de Su Majestad Fidelísima será~ recihidas y 
tratadas en Espana como lo son las de Su Ma]estad C~tó
lica, y Su 1\Iajestad Fidelisima promete por Su parte retirar 
Sus tropas del territorio Espaíiol, · tan luego c?mo se haya 
terminado la presente lucba contra el Pretendtente. 
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ART. V:IJII. 

A presente Convenção será ratificada dentro do espaço 
de quinze dias, ou antes se for possivel. 

Em fé elo que, os respectivos :Plenipotenciarios a assi .... 
gnaram, e lhe fizeram pôr o sàllo das suas armas. 

Feita e assignada em Lisboa, aos 22í· de Setembro de 
183õ. 

(L. S.) Duque de Palmella. 
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ART. VIII. 

La presente Convencion será ratificada · en el espacio de 
quince dias, ó antes si f.uere posible. 

En fé de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios la fir
maron, é la bicieron poner el sello de sus armas. 

Hecha y firmada en Lisboa, á los 2~· de Setiembre de 
1835. 

(L. S.) Evaristo Perez de Castro. 
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Protocolo assignado pelos Plenipotcnciarios Po1·tuguez e Hes
panhol, que faz parte da Convenção entre os dois Rei
nos de 24 de Setembro de 1855,· e que foi assignado na 
mesma data. 

Tendo declarado o :Minislro de Sua Magestade a Rai
nha Governadora de Hespanha, em nome de Sua Augusta 
Filha a Rainha Catholica Dona Izabel li, depois de assi
gnada a Convenção sobre a entrada em Hespanha de uma 
Divisão auxiliar de tropas Portuguezas, na fórma do seu 
Pleno Poder e Instrucções, que o seu Governo approvava e 
aceitava os rtrtigos das lnstrucções que o Governo de Sua 
Magestade F'idelissima propunha dar ao General nomeado 
para Commandante da mesma Divisão; a rogo do sobredito 
Ministro se transcreveram aqui as referidas Instrucções con
slanles dos sete Artigos seguintes: 

ART. J. 

O General em Chefe do Corpo auxiliar, logoque assu
mir o oommando do dito Corpo, fará as disposições necessa
rias para estar prompto a entrar na Hespanba, apenas re
ceba para es e fim insinuação do Governo de Sua Magestade 
Cc.tholica, fundada em motivos urgentes, e deverá ' 'erificar 
a sua entrada independentemente de ordem do Governo 
Portuguez: cumprindo-lhe comtudo communicar immedia
tamente, pela Secretaria d'Estado dos Negocios da Guerra, 
tanto o dia em que se pozer em movimento, como a di
recção da sua marcha, e remett<~r por copia authentica a in~ 
sinuação que tiver recebido. 

ART. H. 

As suas relações em campanha com os Generaes de Sua 
Magestade Catholica serão as usadas e correspondentes ao 
caracter de tropas auxiliares, devendo o Commandante em 
Chefe operar de uccordo e em perfeita harmonia com os 
mesmos Generaes. Na presença de inimigo tomará o com
m{lndo geral o Ollicial de maior graduação, ou o mais an
tigo em igualdade de postos. 
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ART. IIJ. 

Devendo a mais rigorosa disciplina ser o ohjeclo de um 
dos primeiros cuidados de todo o Commandante de tropas, 
em qualquer situação que el!as se achem, é comtudo par
ticularmente em um paiz estrangeiro, e em um Corpo au
xiliar que deve merecer o mais incessante desvelo do Gene
ral. É debaixo d'cstes principias que a menor culpa deve 
se11 immediatamante punida com todo o rigor das Leis, sem 
comtudo se prescindir das formalidades que ellas exigem. 

ART. IV. 

O credito do Governo e da Nação impõem os maiores 
cuidados ao General, para que se mantenha a melhor intel
ligencia e harmonia com as Auctoridades Hespanholas tanto 
civis como mil i lares, c para que os povos sejam tratados 
com a maior urbanidade. O General Comrnandante em Chefe 
do Corpo auxiliar empregará a mais seria attençuo sobre 
este importante objecto, do qual tanto depende tambem a 
gloria das Armas Portuguezas. 

ART. V. 

O General em Chefe, logoque se pozer em movimento para 
entrar no territorio Ilespanbol, formalisará um diario de 
todas as occorrencias com a designação de i tinerarios, etc., 
e~c., transmittindo ao Governo de Sua Magestade Fidelis
Slrna uma copia, todas as ' 'ezcs que as localidades e circum
stancias das operações o permittircm; reservando o origi
nal para ser entregue na Secretaria d'Estado dos Negocios da 
Guerra, logoquc recolher a Portugal, e ordenando que outro 
tanto pratique qualquer Commandante de força que destacar 
do Corpo principal. 

ART. VJ. 

No momento de eulrar em Hespanha deverá o Com
mandante em Chefe annunciar ao Corpo do seu commando 
que é da intenção de Sua .Magestade Fidelíssima propor ás 
Côr~e.s, logoque ellas se reunam,. o fazer extensivas ao Corpo 
aux1har as Leis de 19 de J ane1ro de 1827 e 20 de Feve
reiro do corrente anuo. 

ART. VII. 

Finalmente fica á prudencia e intelligencia do General 
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em Chefe providenciar sobre toclns c quaesquer occorrcn
cias que não vão marcadas n' estas Instrucções, tendo sem
pre em vista que a sagrada causo, por que pugna o Go
verno ele Sua Magcs~acle Catholica, é por sua natureza a 
mesma pela qual os bravos l)ortuguezes tanta gloria adqui
riram na luta que ha pouco terminou . 

Os quaes sete Artigos acima transcriptos conveiu o Mi
nistro Plenipotenciario por parte de Sua ~iagestade Catho
lica, com o Ministro Plenipotenciario por parte de Sua :Ma
gestadc Fidelíssima, que seriam annexos á Convenção já 
mencionada, hoje mesmo por ellcs concluida e assignrida, 
e que seriam considerados como fazendo parte integral d' ella, 
para terem tanto vigor e inteiro cumprimento corno se n'clla 
estivessem inseridos palavra por palavra. Em fé do que as
signaram e sellaram esta declaração em dois exemplares do 
mesmo teor e fórma, por vir tude dos poderes de que se 
achavam revestidos. 

Lisboa, nu Secretaria d'Estndo dos Negocios Estrangei
ros, aos 24. dias de Setembro de 183õ. 

Duque de Palmella. 
(L. S.) 

EYaristo Perez de Castro. 
(L. S. ) 

Nota do Plenipotcnciario de Sua Magestacle Cathol·ica sobre 
o modo elo pagamento elo subsidio de que trata o ATtigo 
'vi da Convenção celeb1·ada entre Portugal e {lespanha 
em 24 de Setembro de 1/ 85~, e qtte f'az pm·te da mesma; 
assignada em 9 ele Outubro de t/855. 

Excelentisimo Seí'ior. 

Mui Sciior mio.-Al dignarse Su Majestacl la Reina Go~ 
herna·dora ap~·obar la nota que tuve el bono~· ~e pasar á 
V. E. · cl U ü.ol pi·óximo pasado en que put1c1p6 quedar 
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·conforme mi Gobierno en satisfacer ai de Su Majestad Fidelí
sima el subsidio de 60 cuentos de 1·éi mensuales, para aten
der al e ·ceso de gastos dei cuerpo auxiliar en el pié de 
guerra; ba te o ido á bien mandar á Su Primer Secretario 
de Estado interino, el Sefior D. Juan Alvarez y Mendizabal, 
que articule clara y precisamente, para la mejor inteligen
cia, los puntos que abraza el arreglo convenido. Ejecutando 
asi S. E., recibo por su medio órden de Su Majestad de 
presentar al Gobierno de Su Augusta Aliada las observa
ciones siguientes: 

1.0 Que la Espana se obliga á pagar ai Portugal 60 
cucntos de réis mensuales, en calidad de subsidio, para ayu
dar á los gastos de la Division de 6:000 hombres de todas 
armas que han de entrar en Castilla; y que mediante el pago 
de esta suma, los pre t, manutencion y demás dispendio 
de dicba Division quedan ú cargo de Portugal; pero que i 
el Gobierno Portugués se aviene, como parece mas conve
niente, ú dejar á cargo de Su Majestad el suministro de ra
ciones de etapa, bajo el pié de guerra, á la tropas Portu
guesas, en tal caso el ub idio pecuniario de 60 cuento de 
réis mensuales quedará reducido ú 40. cuentos, segun se 
trató entre V. E. y el Sefior D .. Tuan Alvarez y Mcndiza
bal, al transito de S. E. por esta Corte. 

2. 0 Que este subsidio empezará á cootarse desde el dia 
en que dicho cuerpo auxiliar quede pucsto á la disposicion 
dei Gobierno Espafiol, por \Dedio de una nota en que V. E. 
me haja el honor de darme e e aviso. 

3. o Que la entrega dei mencionado ubsidio se verifi
cará por libramicntos que el Sei'ior D. Juan Alvarez y Men
dizabal me remitirá, en la misma forma que acaba de ha
cerlo S. E. para comenzar el pago, como be tenido el honor 
de manifestado a V. E. en mi conferencia de ayer. 

~ •• o Que {:O mo los 60 cuen los de réis sin las raciones 
de etapa de guerra, ó los 4-0 con cllas, se. ~onceden en con
cepto de que el número de tropa aux1hares asciende á 
6:000 hombre de todas armas, debe lener e entendido que 
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el GobiernoEspanol nomhrárá un Comisario ordena dor, encar
gado àc pasar revistas, y de dar cuenta del estado de su fnerza. 

N0 haBándose nada fi:iado y tcrtn inantemente resuelto 
cuando yo pasé á V. E. mi nota de H de Setiembrc ultimo 
sobre el modo y forma clcl pago, ni sobre la variacion ql!le 
}Jedia l1acerse prcfcricnclo uno de los elos med ias; á saber: 
ó los 6G cucntos de réis mcnsuales sin çtapa de gnerra., ó 
los 11.0 cuentos con ellá, tuv.c que anun·ciar á V. :E. en lu 
citada nota, cpe esos punt0s seriàn acla•raclos y fijadr0s tan 
luego como e! Scfior D .. Juan li.lvurez y .Mend izaba•l pt:tcliese 
ocuparsc de fijar estas aclaracipnes. 

Esto cs justamente lo g;ue dú mo~ivo á los cMtro artí
culos que elejo eycutados, coa los que ne queda punto al
guno pcndien<te, .y aparece cvi<.lcnte la decidida voJ.unfiàd del 
Gobiernal'3:sl~a·fiol de satisfacer los dcscos del Gobierno Po't
tugués con aquella prontitud, bHcnu !'6 y daridad que c-ier•ru 
la puerta á toda dnda. 

Por ·último, al man ifestar á V. E., eu 1mestra. conferen
cia d.e ayer, que se me remctian fondos , gue tengo en la 
mano, para atender a! pago al Gebierno de Su :M:àjestad 
Fidelisima dei primor rt.erc.io dcl primer mes del subsidio á 
que se ha obligado la EspaDa, s1n xaciones de etápa de 
guerra, ó de la primer mitad dcl primer rnes con el'las, á 
razon de 60 cuentos mensualcs cn el primer caso, ó de ~.o 
cuentos en el segundo, tuve el honor de manifestarle tam
bien, y al10ra lo rcproduzco, que c1 Gobicrno Espano! eleja á 
la elcccion dei Gobierno Portngués el determinar C'ual •de 
Jos dos medios propuestos pre.fiere. 

Tan lucgo como V. R se sirva contestar á los puntos 
que ahraza esta nota, y manifestarme cual de esos elos mo
dos de satisfuccr el s1.1bsidio preficro, serú inmodiato 1 pago 
de la canrt.ielad pcrteneciente al cucrpo atL íliar de los 6:o·oo 
hombres, por e! tercio ó milacl del primor mos, segun el 
modo de pago que el Goh ierno Partugub; clija. 

No puedo excusarme de rogar a V. E. quieta servirs-c 
darme su respuesta con la maJOr brevedacl posiblc, ú finde 
aprovechur la o·cas1on de! cxtraordinario quo voy ú despa
char muy pronto, p:ua informar ú mi Corte dcl rcsult:r(~o 
de lus diligencias que se me encargan, y hacen la matet'ia 
de ·estu nota y de ll:l (ftlC lll ncompnua. 
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Aprovecho esta nueva ocasion para reiterar á V. E. Ias 
veras de mi alta con ideracion . 

Di os G uard á Y. E . muchos afios 

Lisboa, 9 de Octubre J 835. 

Exmõ. Sefior 
B. L 1\f. de V. E. 

Su mas alento seguro senidor 

Evuristo Perez de Castro. 

Exmõ. Seüor Duque de Palmella, '1\liui ll'o 
Secretario de Estado de Negocios E.x.
tranjeros, etc., etc., etc . 

1835 
Outubro 

9 

).. 



183tí 
Dezerohro 

1 

CONVENÇÃO lfATIU.l\IONIAL ENTRE A RAINHA A SENHORA DONA 

NANDO AUGUSTO, DUQUE DE SAXONIA-COBURGO- G_OTHA, 

ItATIFICADA POR PARTE DE PORTUGAL El\1 !BB DO DITO 

DE JANEIRO DE 1836, SENDO AS RATIFICAÇÕES TROCADAS EM 

(DO ORIGJ~AL QUE SG GUARDA ~O AROU IVO DA 68 

' 

Üs abaixo assignados, D. Francisco de Almeida Por
tugal, Conde de Lavradio, Par do Reino de Portugal, Conse
lheiro, e Ministro d'Estado Honorario, Gram-Cruz da Ordem 
de Christo, e Commendador da da Conceição de Villa Vi
çosa, e Ministro Commissario de Sua M~gestade Fidelís
sima Dona Maria li, Rainha de Portugal e dos Algarves, etc., 
etc.; e ó Barão Cbristovão Antonio Fernando de Carlowiz, 
Ministro d'Estado e Conselheiro intimo actual de Sua Al
teza Serenissima o Senhor Duque Reinante de Saxonia
Coburgo-Gotha, Gram-Cruz da Ordem Ducal Saxonia de 
Ernesto o Pio, Cavalleiro da primeira classe da Ordem Real 
da Aguia Vermelha de Prussia, Gram-Cruz da Ordem Ducal 
Saxonia do Falcão Branco, e Commendador da Ordem Real 
do Merito Civil de Saxonia; e o Barão Frederico de Stock
mar, Commendador da primeira classe da Ordem Ducal 
Saxonia de Ernesto o Pio, munidos com os plenos poderes 
nec{)ssarios de Suas Altezas Serenissimas o Duque Rei
nante de Saxonia-Coburgo-Gotha, o Duque Fernando de 
Saxonia-Coburgo-Gotha, e o Duque Fernando Augusto 
Francisco Antonio de Saxonia-Coburgo-Gotha, etc., etc., 
etc; tendo-se ajuntado hoje para ajustarem e convirem nas 
condições do casamento proposto entre Sua Magestade Fi~ 
delissima, a Muito Alta e Muito Poderosa Senhora Dona 
Maria li, Rainha de Portugal e dos Algarves, Filha do 
defunto Dom Pedro Imperador do Brazil e Rei de Por~ 
tugal e dos Algarves, e ela defunta Imperatriz Rainha Dona 
Carolina Josefa Leopoldina, Arcbiduqueza de Austria, e Sua 



MARIA li E SUA ALTEZA SERENISSUJA O SENHOR DOM FER

ASSIGNADA Ellf COBUII.GO NO 1.0 DE DEZEMBII.O DE 1835, E 

MEZ E ANNO, E PELA DE SAXONIA-COBURGO- GOTHA Elll 25 

GOTBA EM 2 DE FEVEREIRO n'ESTE ANNO. 

CRETARIA D'ES'UDO DOS I'EGOC IOS ESTRANGE IRO S.) 

Les soussignés, D. Francisco de Almeida Portugal, 
Com te de Lavra.dio, Pai r du Royaume de Portugal, ConseilleT 
et Mioislre d'Etat hoooraire, Graod-Croix de l'Ordre du 
Chrits et Commandeur de celui de la Conception de Vi lia Vi
çosa, :Ministre Commissaire de Sa l\Iajesté Três-Fi dele Dona 
}faria li, Reine de Porll1gal et des Algarves etc., muni des 
piei n~ pot voirs nécessaiTes; et I e B~ron Chrisloph Antoine 
Ferdmand de Carlowiz, Ministre d'Etat el Conseiller intime 
actuel de Son Allesse Sérénissime 1\lonseigneur le Duc Ré
gnant deSa:xe-Cobourg-Gotha, Grand-Croix dé l'OrdreDucal 
Saxon d'Erneste Ie Pieux, Chevalier de la premiêre classe de 
l'Ordre Royal de l' Aigle Rouge de Prusse, Grand-Croix de 
l'Ordre Grand-Ducal Saxon du Faucoo Blanc et Comman
deur de f'Ordre Ropl du l\Iérite Civil de Saxe; et le Baron 
Chrétien Frédéric de Stockrnar, Commandeur de la premiêre 
ela se de l'Ordre Ducal Saxon d'Erneste Je Pieux, munis 
des pleins pouvoirs nécessaires de Leurs Altesses Sérénis
sirnes le Duc Régnant de Saxe-Cobourg-Gotha, le Duc Fer
dinand de Saxe-Cobourg-Gotha et le Duc Ferdinand Au
guste François Antoine de Saxe-Cobourg-Gotha etc., s' étant 
réunis aujourd'hui pour s'accorder et convenir des condi
tions du mariap;e proposé entre Sa 1\'Iojesté Tr~s-Fidele, la 
Três-Haute et Três-Puissante Darne Dona Mana li, Reine 
de Portugal et des Algarves, fille de feu Don Pedro, Em
pereur du Brésil et Roi de Portugal et des Algarves, et de 
feu l'Irnpératr ice et Reine Dona Caroline Joséphine Léo
poldine, Archiduchesse d' Autriche, et Son AI lesse Sérénis-
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Alteza Serenissima, o Muito Alto e Muito Excellente Senhor 
Fernando Augusto, Duque de Saxonia-Cohurgo-Gotha, Filho 
do Muito Alto e Muito Excelleote Senhor Fernando, Duque 
de Saxonia-Coburgo-Gotha, e da Muito Alta e Muito Ex
ceHente Seohera Maria Antonia Gabriella, Fi lha elo defunto 
Príncipe Francisco José ele Cohari: 

O Ministro Commissrurio de Sua :M:agestade Hdelissima 
a Rainha de Portuga,J, tendo declarado que Sua Magestade 
Fidelíssima, estando auctorisada pela Resolução das Côrtes 
Geraes da Nação Portugueza a casar com um Príncipe es
trangeiro, tinha determinado mandar o sobredito Ministro 
Commissario á Cidade de Coborgo para estipular e ajustar 
com os Ministros Commissarios ·que fossem nomeados por 
Suas Altezas Serenissimas o Duque Reinante de Saxonia-Co
bu:r:go-Grotha, 0Duque l<'ernando de Saxonia-Ooburgo-Gotha, 
e o Duque Fernando Augusto Francisco Amtonio de Saxonia
Coburgo-Gotha, sobre as concl içõ~s do Seu casamento com 
o sobredito Serenissimo D uque Fernando Augusto, os Com
missarios acima nomeados, depois de terem trocado os seus 
respectivos plenos poderes, que foram achados em boa e 
devida fór.ma, convieram nos Arhigos seguintes : 

Áll'f. I. 

O casamento de Sua :&IJ:agestade Fidelissima a Rainha 
de Portugal e dos Algarves com Sua Alteza Serenissima o 
Duque Fernando Augusto Francisco Antonio de Saxonia
Coburgo-Gotha será celebrado em Lisboa Iogoque a pre
sente Conv.enção ahi tiver chegado, assim como a Procuração 
para a illustre personagem que deverá representar a pessoa 
de Sua Alteza Serenissima o Duque Fernando Augusto de 
Saxonia-Coburgo-Gotha no referido acto. A solemnidade 
:religiosa será celebrada segundo os ritos e formalidades da 
Igreja Catholi ca Apostolica Romana, para ser confirmada 
por Sua Alteza Serenissima á face dos Altares, logoque che
gar á Gôr te de Li.sboa . 

ART. 'li. 

Logo depo is da celebração do matrimonio por procura
ção, Sua. Alteza Serenissima o Duque Fernando Augusto 
será naturalisado Principe Portuguez, e receberá da Nação 
uma dotação proporcionada á Sua alta posição, a q:ual nãq 
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sime, le Tres-Haut et Três-Excellent Seigneur F erdinand 
Augusle, D uc de Saxe-Cobourg-Gotho , fils du Três-Haut 
et Tres-Exce1lent Seigneur Fcrdinand, D uc de Saxe-Co
bourg-Golha, et de la Tres-Haute et Tres-Excellente Dame 
lUarie Antoinette Gabriêle, filie de feu !e Prince François 
Joseph de Cohari: · 

Le Ministre Commissaire de Sa Majesté Três-Fidele la 
Reine de Portugal, ayant déclaré que Sa Itriajesté 'Ires-Fi
dele, Se tromant autorisée J)ar la Résolution des Cortes 
Généraux de la Nation Portugaise à épouser un Prince 
étranger, S'était déterminée à envoj'er le susdit Ministre 
CommissaÜ'e à la Ville de Cobourg afin de stipuler et s'ac
corder avec les Ministres Commissaires, qui seraicnt nom
més par Leurs A!tcsses Sórénissimes Je Duc Régnant de Saxe
Cobourg-Golha, lc Duc Ferd1nand ele Saxe-Cobourg-Gotha 
et !e Duc Ferdimmd Auguste François Antoine de Saxe
Cobourg-Gotba, sur les conditions de Son maringe avec le 
susdit Séréoissime Duc Ferdinand Auguste, les Cornmissai
res ci-dessus nommés, aprês avoir échangé leurs pleins pou
voirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, son t convenus 
des Ar ti eles suivaots: 

AllT.I. 

Le mariage entre Sa Majesté Tres-Fidêle la Reine de 
Portugal et des Algarves etc., et Son Altesse Sérénissirne le 
Prince Fcrdinand Auguste François Antoine, Duc de Saxe
Cobourg-Gotha etc. , sera célébré à Lishonne sitôt que le 
présent Traité 1' sera arrivé, ainsi que la Procuration pour 
l'illustre pcrsonoage, qui devra représenter la personne de 
Son Altesse Sérénissime le Duc dans le susdit acte. La so
lennité reliaieuse sera célébr6e selon les ritcs et les forma
liLés de t<Église Calholique Apostolique Romaine, pour être 
confirmée par Sou AJtesse Sérénissime devant les autels, 
lorsqu'il arrivera à la Cour àe Lisbonne. 

ART. JI . 

Immédiatement aprês la célébratiou du marwge par 
procuration, Son Altesse Sérénissime le Duc Ferdinand 
Auguste sera naluralisé Prince Portugais, et recevra de 
la Nation une dotatron proportionnée à Sa haute position, 
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poderá ser inferior á somma annual de cincoenta contos de 
réis (pouco mais ou .menos cento e cincoenta mil florins 
correntes). Esta dotação será considerada independente da 
que pertence a Sua ~fagestade Fidclissima. 

ART. III. 

No ca:;;o que Sua Alteza Serenissima sobreviva á Sua 
Esposa, conservará durante a Sua vida a Sua dotação, e terá 
alem d'isso um palacio da Corôa para Sua habitação. Mas 
se Sua Alteza Serenissima o Duque Fernando Augusto esta
belecer definitivamente a Sua residencia fóra do Reino, a 
Sua dotação será reduzida a metade, e não terá direito a 
reclamar ind~mnisação pelo palacio que houver· sido desti
nado para a Sua habitação, e que Elle tiver abandonado. 

ART. IV. 

Sna 1\'Iagestade Fidelíssima de uma parte, e Sua Alteza 
Serenissima o Duque l<'ernando Augusto de outFa, reservam
Se reciprocamente, durante a Sua vida, ou em caso de morte, 
a livre, plena e inteira disposição dos Seus respectivos bens, 
ou sejam bens patrimoniaes, ou sejam adquiridos antes ou 
depois do casai?ento. De sorte que os sobreditos bens pas
sarão ou aos hewleiros naturaes, conforme as leis dos paizes 
nos quaes estes bens forem situados, ou ás respectivas pes
soas que tiverem sido designadas durante a :vida, ou depois 
da morte por testamento. 

ART. Y. 

Os Príncipes ou Princezas, que nascerem do casamento 
de Sua Magestade Fidelíssima a Rainha de Portugal com 
Sua Alteza Screnissima o Duque Fernando Augusto, não 
poderão saír do ReinG sem expressa auctorisação das Côrtes 
da Nação Portugueza. Tambem não , poderão casar-se sem 
uma permissão es,pecial' de Sua 1\'Iagestade a Rainha sua 
Augusta 1\'Iãe, e depois da morte da Rainha, sem consenti
mento do Augusto Chefe da Familia que tiver subido ao 
Throno de Portugal. 

Porta.nto, em nome de Sua Mngestacle Fidelíssima a 
Rainha de Portugal e dos Algarves, e em nome de Suas 
Altezas Serenissimas o Duque Reinante de Saxo~ia-Coburgo-
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laquellc dotation ne pourra être inférieure à la somme an
nuelle de cinquante contos de réis (ou à peu prês cent 
cinquanle roille florins courants). Cetle dotat:ion sera con
sidérée indépendante de celle qui apparlient à Sa l\Iajesté 
Três-Fidêle. 

ART. III. 

Dans !e cas que Son Altesse Sérénissime survive à Son 
Auguste Épouse, Il conservera Sa vie durant Sa dotation, 
et ll aura en outre un des palais de la Couronne pour Son 
hahitation. Mais si le Duc établit Sa residence pour jãmais 
hors du Royaume, Sa dotation sera réduite à la moitié, et 
11 n'aura pas Ie droit de réclamer l'indemnisation du palais 
qui aura été desliné pour Son hahitation, et qu'Il aura 
ahandonné. 

ART. IV. 

Sa 1\'Iajesté Tres-Fidêle d'une part, et Sou Altesse Séré
nissime le Duc Ferdinaod Auguste de l'aulre, Se réservent 
réciproquement, soit pendant Leur vie, soit pour le cas de 
Leur décês, la libre, pleine et entiere disposition de Leurs 
biens respec.tifs, que ces biens soient patrimooiaux, ou qu' ils 
soient acquis avant ou aprês !e mariage. De sorte que ces 
·usdits hiens passeront, ou aux héritiers naturels d'apres 
les lois des pays dans le quels ces biens se trõuveront, ou 
aux personnes respet.:tives qui auront été désignées ou peo
dant la vie Otl aprês la mort par lestament. 

"\RT. Y . 

Les Princes ou Priocesses, qui naitront du mariage de 
Sa Majeslé Tres-Fidêle avec Son Alless.e Sérénissime le Duc 
Ferdioand Auguste, ne pourront sortir du Roynume sans 
l'autorisation expresse des Cortes de la Nation Portugaise. 
lls ne pourront non plu se marier ans la permi sion spé
ciale de Sa lUajesté Ieur Augusle Mere, et aprês la mort de 
la Reine, sans I e consentement de l' A uguste Chef de la Fa
mil!e qui aura monté sur le Trône de Portugal. 

Donc, au nom de Sa Majesté Tres-Fidêle la Reine de 
Portugal et des Algarves ele., et au nom de Leurs Altesses 
Sérénissimes le Duc Hégnant de Saxe-Cobourg-Gotba, le 
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183!J Gotha, o Duque Fernando de Saxonia-Coburgo-Gotha e o 
·Dezerwro , Duque Fernando Augusto de Saxonia-Coburgo-Gotha, nós 

Ministros Commissarios abaixo assignados promettemos, 
debaixo da fé e palavra Real dos nossos Augustos Consti
tuintes, que os Artigos acima escriptos receberã.G plena e 
inteira execução. 

Em fé do que, assignãmos a presente Convenção matri
monial, e a sellãmos com os sinetes das nossas armas~ 

Feita em Coburgo, no dia 1.0 de Dezembro de 1833. 

(L. S.) Conde de Lavradio. 
(L. S.) Le Baron de Carlowiz. 
(L. S.) Le Baron de Stockmar. 
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Duc Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha, et le Duc Ferdi
·nand Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha etc., nous Ministres 
Commissaires soussignés prometlons, sous la foi et la pa
role Royale de nos Augustes Constituants, que les Articles 
ci-dessus écrits recevront pleine et entiere exécution. 

En foi de quoi, nous avons signé' la présente Conven
tion matrimoniale, et nous l'a.vons scellée avec le cachet de 
nos armes . 

Fait à Cobourg, ce ter Décembre 183õ. 

(L. S.) Comte de Lavradio. 
(L. S.) Le Baron de Carlowiz. 
(L. S.) Le Baron de Stockmar. 
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ARTIGOS ADDICIONAES Á CONVENÇÃO MATRll\IONJAL ENfRE 

NISSIMA O SENHOR DOl\1 FERNANDO AUGUSTO, DUQUE DE 

DE DEZEMBRO DE 1835, E RATIFICADOS POll PARTE DE 

COBURGO-GOTHA EM 25 DE JANEIRO DE 1836, SENDO AS RA 

ANNO. 

( DO On!Gl NAL QUE SE GUAllD .~ NO .~nC!llVO DA SI;! 

Ü Conde de Lavradio, Ministro Commissario de Sua 
Magestade Fidelíssima, e os Barões de Carlowiz e de Sto
ckmar,l\'Iinistros Commissarios de Suas Altezas Serenissimas 
o Duque Reinante de Saxonia-Coburgo-Gotha e o Duque Fer
nando Augusto de Saxonia-Coburgo-Gotha, tendo-se nova
mente ajuntado em virtude dos seus respectivos plenos po
deres, que precedentemente tinham sido trocados e achados 
em boa e devida fórma, convieram de ajuntar á Convenção 
assignada no 1. o de Dezembro os Artigos · addicionaes se
guintes: 

ART. r: 
Para afastar tudo quanto possa collocar Sua Alteza Se

renissi'ma o Duque Fernando Auguslo debaixo de uma de
pendencia qualquer de um Eslado estrangeiro, Sua Alteza 
Serenissima obriga-Se a renunciar formalmente, e em favor 
dos Príncipes Seus Irmãos, á muita consideravel herança de 
terras na Hungria, que Lhe deveriam pertencer por direito 
de successão. 

AR'F. IT. 

Sua Magestade Fidelíssima declara, que a dotação, con
cedida a Sua Alteza Serenissima o Duque Fernando Augusto 
no Artigo n da Convenção matrimonial sendo tão sómente 
de~tinada para as despezas pessoaes, as despezas da Casa 
Real contiounrão a ficar· ao cargo da dotação de Sua Ma
gestade Fidelíssima. 



A RAINHA· A SENHORA DONA MARIA H E SUA ALTEZA SERE

SA.XONIA-CODURGO-GOTHA, ASSIGNADOS E!II CODURGO NO 1.u 

PORTUGAL El\1 28 DO DITO l\IEZ E ANNO, E PELA DE SAXONIA

TIFICAÇÕES TllOCADAS EM GOTHA. El\I 2 DE FEVEREIRO D'ESTE 

CRBTAntA n'ESTADO DOS NBGOCIOS ESTBAi'iOBIROS. ) 

Le Comte de Lavradio, Ministre Commissaire de Sa 
Majesté Tres-Fidele, et les Barons de Carlowiz et de Stockmar, 
Ministres Commissaires de Leurs Altesses Sérénissimes le 
Duc Régnant de Saxe-Cobourg-Gotha, le Duc Ferdinand de 
Saxe-Cobourg-Gotha et ]e Duc Ferdinand Auguste de Sax.e
Cobourg-Gotha, s'étant de nouveau assemblés en ver:tu de 
leurs pleins pouvoirs respectifs, qui avaient précédemment 
été écbangés et trouvés en bonne et dué forme, sont con
venus d'ajouter à la Convenlion signée le 1 er Décembre Jes 
Articles addit.ionnels su\vants: 

ART. I. 

Pour écarter tout ce qui pourrait mettre Sou Altesse 
Sérénissime le Duc Ferdinand Auguste dans une dépendance 
quelconque d'un État étranger, Son Altesse Sérénissime 
S'engage de renoncer formellement et en faveur de Leurs 
Altésses, Ses frêres, à la succession tres-considérable en fonds 
de terre en Hongrie, qui Lui écherront par droit de desceo
dance. 

AUT. li . 

Par contre Sa Majesté Tres-Fidêle déclare, que la somme 
de la dotation accordée à Sou Altesse Sérénissime le Duc 
Ferdinand Auguste dans I' Artic1e II du Traité de mariage 
n'étant destinée qu' aux dépenses personnelles, les dépenses 
de la Maison Royale continueront d'être à la charge de la 
dotation de Sa Majesté Trés-F~dêle. 
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ART. III . 

Em consideração da renuncia que Sua Alteza Serenís
sima, pelo interesse pela dignidade do Throno e da Nação 
Portugueza, Se obrigou a fazer no Artigo n da Convenção 
matrimonial (1) á muito consíderavel herança a que tinha di
reito, Soa Magestade Fidelíssima Se obriga a elevar a dota
ção de Sua Alteza: Se:renissima á som ma de cem contos de réis : 

1.0 Qmrndo Sua Alteza Serenissima tomar o titulo de 
Rei, ou 

2 .0 Se Sua Alteza Serenissima for obrigado a ter uma 
casa e estado separados dos de Sua Magestade F idelís
Sima. 

ART. lV. 

Fica entendi_do que Sua Magestade Fidelíssima poderá 
conservar secretos os tres Arligos precedentes, até que os 
cases estipulados no Artigo I H façam necessaria a sua pu
bJti·eação. 

Estes Artigos addicionaes, aindaque sejam considerados 
fazerem parte integrante da Convenção matrimqnial assi
gnada no 1. o de Dezembro de 1835, serão ratificados se
paradamente, e as ratificações serão trocadas ao mesmo tempo 
q:ue as ela eonvençüo patente. 

Portanto, em nome de Sua Magestade Fidelíssima aRai
nha ele Portugal e dos Algarves, em nome de Suas Altezas 
Serenissimas o Duque Reinante de Saxonia-:Coburgo-Gotha, 
o Duque Fernando de Saxonia-Coburgo-Gotha e o D uque 
Fernando Augusto de Saxonia-Coburgo-Gotha, nós Com
missarios abaixo assignados prornettemos, debaixo da fé . e 
palavra Real dos nossos Augustos Constituintes, que os quatw 
Artigos acima escriptos terão plena e inteira execução. 

Em fé do que, os assignámos e sellámos com os sine
tes das nossas armas. 

Coburgo, 1.0 de Dezembro de 1835 . 

. (L. S.) Conde de Lavradio. 
(L. S.) Le Baron de Carlowiz. 
(L.. S.) Le Baron de StC:Jckmar. 

(1) Parece que esta referencia é feita ao Artigo r dos Addicronaes. 
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ART. IH. 

En considération de Ia renonciation que Sou Altesse 
Sérénissime, dans l'intérêt de la dignité du Trône et de la 
Nation Portugaise, S' est engagée à f a ire dnns l' Article I à 
Ja succession tres-considérable à laquelle Il avait droit, Sa 
Majesté Três-Fidele S' engage que la dotation de Son Altesse 
Sérénissime soit élevée à la somme de cent contos de réis : 

1. o Lorsque Son Altesse Sérénissime prendra le titre 
de Roi, eu 

2. o Dans le cas que Sou Altesse Sérénissime sera obli
gée d'avoir une maison et état séparés de cenx de Sa Ma
jesté Três-F idêle. 

ART. VI. 

Il est entendu que Sa Majesté Três-Fidêle pourra tenir 
secrets les trois ArtiCles précédents, jusqu' à ce que les cas 
stipulés dans 1' Article III fassent nécessaire leu r publication . 

Ces Articles additionnels, quoique censés faire partie 
intégrante de la Convention matrimoniale signée !e 1 cr Dé-:
cembre 1835, seront ratifiés séparément, et les ratifica
tions en seront échangées en même temps que celles de la 
Convention patente. 

Donc, au nom de Sa 1\'Iajesté Tres-Fiélêle la Reine de 
Porh!gal et des Algarves, au nom de_ Leurs Altesses Séré
Ilissimes le Duc Régnant de Saxe-Cobourg-Gotha, le Duc 
Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha et le Duc Ferdinand 
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, nous Commissaires sous
signés promettons, sous la foi et la parole Royale de nos 
Augustes Constituants, que les quatre Articles ci-dessus 
écrits auront pleine et entiêre exécution . 

En foi de quoi, nous les aYons signés, et y avons apposé 
1e cachet de nos armes. 

Cobourg, ce 1 or Décembre 1835 . . 

(L. S.) Le Comte de Lavradio. 
(L. S.) Le Baron de Carlowiz. 
(L. S.) Le Binon de Stockmar. 

1835 
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NOTA DO MARQUEZ DE LOULÉ, MINISTRO E SECRETARIO D'ES

TADO DOS NÍWOCIOS ESTRANGEIROS, A LORD HOWARD DE 

WALDEN, ENVIADO EXTRAORDINAiliO E MINISTRO PLENI

POTENCIARIO DE SUA J\IAGESTADE BRITANNICA, PROROGAN

DO O PRASO PARA A SUSPENSÃO DEFINITIVA DO TRATADO 

DE COi\lli'IERCIO ENTRE OS DOIS REINOS, DE 19 DE FEVB

REIRO DE 1810. 

{lliCBIVO D.t. SECIIET.I.RIA D'ESTADO DOS l'iEGOCIOS ESTRAl'iGEIROS . ) 

Ü abaixo assignado, Par do Reino, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocios Estrangeiros, tendo posto na Augusta 
Presença de Sua Magestade a nota de Lord Howard de Wal
den, Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario de 
Sua 1\'lagestade Britannica, com data de 16 de Dezembro 
proximo passado, na qual S. S. • exigia, da parte do seu 
Governo, uma prorogação até ao ultimo de Abril futuro 
do praso para a suspensão do Tratado de Commercio de 19 
de Fevereiro de 1810, que se havia fixado no fim de Ja
neiro do p1esente anno, recebeu ordem para responder a 
S. s.u que Sua Magestade a Rainha, pelos sentimentos de 
nffecto e consideração que consagra a Seu Augusto Alliado 
o Rei da Grau-Bretanha, e desejando sempre tratar coro 
grande contemplação os 'interesses da Nação Britan'llica, não 
tem duvida em annuir á proposta feita por S. S. a em no
me do seu Governo, para espaçar a suspensão do Tratado. 
alem da epo·cha anteriormente indicada, sem embargo de 
que o Governo de Sua Magestade Fidelíssima se tinha com- . 
promettido com os seus subditos a fazer cessar, no firo 
de Janeiro do presente anno, as estipulações do sobredito 
Tratado, pelos ponderosos motivos declarados na nota diri
gida a S. s.a em 21 de Julho do anno preterito, esperan
do que no intervallo de seis mezes se teria concluído a ne
gociação da Conyenção Commercial, para a qual na mesma 
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n.ota se off~receu uma .base. det.erminada, e que a parti
Cipnç.ão offi~lal, ~ntrro fetla, tirana t~do o receio de que os 
subd1tos Bntanmcos P?dessem expenmen.tar algum prejuízo 
n.as especulações, qL~e tivessem emprehend1d? em consequen
Cia do Tratado, cuja suspensão se annunc1ava. Accedendo 
comtudo Sua l\lagestade Fidelíssima aos desejos do GoYerno 
Britannico, pelos motivos expostos no principio d'esta nota, 
não invalida o direito já reconhecido de revisão, em conse
quencia do qual, segundo a declaração expressa do Artigo 
xxxn1 do sobredito Tratado, lhe compete exigir, no período 
da revi são, a suspensão d' aqyelles Artigos a cujas estipula
Ções o Governo de Sua Magestade faça objecção; prevenindo 
o abaixo assignado desde já a S. s.a que estão n'este caso 
as do Artigo xv, emquanlo aos direitos de 15 por cento es
~abelecidos geralmente para toda a classe de mercadorias, e 
a concorrencin na factura das Pautas da Alfandega, dos Con
sules Britannicos, e de negociantes da mesma Nação, assim 
como as do Artigo xvr, tanto o que manda admittir os ge
neros de importação Britannica não declarados na Pauta, 
pagando in por cento sobre a factura, pelo modo que n'elle 
se .declara, como aquclla que determina a compra pelos of
fic,aes da Alfandegados referidos generos, quando a factura. 
f~r fraudulenta, pagando 1.0 por cento sobre o valor que 
n ella se der aos mesmos generos . 

Alem d' es tas estipulações expressamente objectadas, e 
que entretanto não ficam suspensas até ao fim de Abril pro
:ximo futuro, o Governo de Sua Magestade Fidelíssima se 
reserva indicar no decurso da discussão dos Artigos da nova 
Convenção, proposta pelo Governo Britannico, e que acom
panhou a nota de S. S.a de 6 do corrente, todas as outras 
alterações que possa exigir a protecção dos interesses ~e s~us 
subditos, a qual ]be incumbe por dever, e que faz o pnme1ro 
objecto do seu particular cuidado. 

O abaixo assignado aproveita esta occasião para reit~
rar a M lord Howard de W alden os protestos da sua mrus 
alta consideraç-ão e particular esti~a . . 

Secretaria d'Estado dos Negocws Estrangeiros, em 16 
de Janeiro de 1836. 

'rO:ll. YI. 

Marquez de Loulé. 
u 
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TRATADO DE COMMERCIO E NAVEGAÇÃO ENTRE A RAINHA 

A. SENHORA DONA J\IARIA II, E DOl\I PEDRO li IMPERADOR 

DO BRAZIL, ASSIGNADO NO lUO DE JANEIRO A 19 DE MAIO 

DE 1836 . (1) -

(DO OlllGlliAL QUE Si: GUARDA liO ARCRlVO DA SECRETARIA D'ESTA.DO DOS liEGOCIOS 
ESTRAI\GBIROS·} 

Em Nome da Santíssima e Indivisível T1·indade. 

Sua 1\'lagestade Fidelíssima a Rainha de Portugal e 
Algarves, e Sua Magestade o Imperador do Brazil, repre
sentad? pelo Regente em Seu Augusto Nome, querendo 
consohdar as relações po1iticas ex1stentes entre as duas Co
_rôas, promover e ampliar as da navegação e commercio erv 
mutua vantagem de ambos os Estados, e reciprocamente 
de Seus respectivos subditos, na intenção de se consegui
rem os fins que se tiveram em vista com a ratificação do 
Tratado concluído e assignado aos 29 clf Agosto de 182!5, 
accordaram em fazer o presente Tratado de Navegação e 
Commercio; e para este fim nomearam para Seus Plenipo
tenciarios, a saber: 

Sua l\'Iagestade Fidelíssima, ao Ill.mo e Ex.mo Sr. Joa
quim Antonio de ~agalhães, do Seu Conselho, Fidalgo da 
Sua Real Casa, Membro do Supremo Tribunal de Justiça, 
Ministro d'Estado Honorario, Deputado ãs Côrtes da Nação 
Portugueza, Commendador da Ordem de Nossa Senhora da 
Conceição de Villa Viçosa, e Enviado Extraordinario e Mi
nistro Plenipotenciario junto de Sua Magestade o Imperador 
do Brazil; e Sua Magestade o Imperador do Brazi1, ao lll.Ulo 

(1) Est e Tr.ntado não foi ratificado por não ter sido approvado pelas 
Cama ras Brazileiras. 
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e Ex.mo Sr. Jo é Ignacio Borges, Senador do Imperio i\Ia
rechal de Campo, Commendador da Ordem de Christo 
Cavalleiro da Ordem da Conceição, i\Iinislro e Secretari~ 
d'Estado dos Negocios do Imperio, e interinamente dos 
Negocios Estrangei ros; os quaes, depois de terem trocado 
os seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida 
fórma, convieram nos Artigo e.guinte : 

ART. T. 

Haverá amisade perpetua e paz constante entre Sua 
Magestade Fiddissima a Rainha de Portugal e Algan•es, 
Sua M"agestade o Imperador do Brazil, e entre os subdito 
respectivos, sem excep~ão alguma . 

ABT. li. 

As Altas Partes Contratantes convieram em conceder 
os mesmos favores, honras, priv:ilegios e i enções de direi
t~s e irnpostbs aos Emba ixadores, Minis tros e Agentes acre
ditados em suas respectivas Côrtes, com as formalidades do 
estylo, e conforme o Direito Pllhlico UniYer al e das Gen
tes, com a mais perfeita reciprocidade. 

ART. III. 

Cada urna das A1ta Partes Contratantes exercitará o 
direito reciproco de nomear Coosules e Vice-Consoles, aonde 
ejam ou possam rir a ser precisos em beneficio do eu 

co mmercio. Os Consules, de qualquer classe que sejam, 
le ndo sido devidamente nomeados pelos seus respectivos 
Soberanos, não entrarão no exercício das suas foncções sem 
Previa approvação do Soberano em cujo territorio hão de 
residir. Elles serão rece1Jidos e admittido em um e outro 
paiz com a mais perfeita reciprocidade do.s privilegias e 
tegalias, que são compatíveis com as suas obngações, dandG-
e- lhcs toda a protecção da leis, emquanto a ellas obede

cerem . 
ART. lY. 

Os Consules e V:ice-Consules, sendo procuradores natos 
dos suhditos . de §eus respccli>os So~eranos, ex~rcitarão 
nos loaares da ua re idencia a auclondade de arbitros nas 
duvida

0 
que na~cerem entre cs . uhdito. , me lres e tripulações 
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dos Iilavios de suas respectivas Nações; intervindo n'isso as 
Auctoridades locaes sómente quando a tranquillidade o exi
gir, ou as partes o requere·rem; e bem assim, ale.m dos actos 
de jurisdicção voiuntaria, administrarão, em beneficio dos 
legítimos herdeiros e dos crecl.eres á herança, a propriedade 
dos subditos de sua Nação q-ue inorrerem in testados, segundo 
a legislação do paiz em que residirem. Nenhum acto de 
jurisdicção contenciosa poderá ser intentado senão perante 
os Tribunaes, e decidido pelas Justiças do paiz onde as du
:vidas que os originarem tenham occerrido. 

ART. V. 

Concordaram as Altas Partes Contratantes em que seus 
respectivos subditos gosem em todos os seus territorios, 
quanto ás suas pessoas, da mais perfeita e ampla segurança, 
e dos mesmos direitos, favores e isenções que são ou forem 
concedidos á Nação mais favorecida, devendo ser mantidos 
nos mesmos pelo modo que se contém nas estipulações que 
existem ou. ex,istirem_ com essa Nação, as quaes se hão aqui 
por entend1das, como se de todas e cada uma d'ellas se 
fizesse expressa menção, emquanto pacificamente obedece
rem ás leis do paiz. 

ART. VI. 

Se houYer quebra de amisade, rompimento entre os dois 
Paizes (o que Deus não permitta), este rompimento nunca 
se reputará existir senão depojs do chamamento ou partida 
dos seus respectivos Agentes Diplomaticos. 

ART. VII. (I) 

Os indivíduos accusados de alta traição, falsidade, fal
·sificação de moeda, ou papel que a represente, nos Estados 
de qualquer das Altas Partes Contratantes, não serão admit
tidos, nem receberão protecção nos territorios respectivos, 
podendo ser mandados saír -para fóra do mesmo, logoque 
~ssim seja competentemente requerido. 

ART. VIII. 

Haverá rec1proca liberdade de corrimercio e navegação 

~""" (1) Vide na data de 6 de Julho d'este anno o _JUtigo addiciona.l ao pre· 
sente Tratado. 
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entre os subditos das Altas Partes Contratantes, em navios 
de ambas as Nações, e em todos e quaesquer portos, cida
des e territorios pertencentes ás mesmas Altas Partes Con
t:atantes, ex.cepto aqueDes que são vedados a qunlquer Na- -
Ça? estrangeira, entendendo-se comtudo. que, uma vez que 
Sejam abertos ao commercio de qualquer outra Nação, fi
Carão desde logo franqueados aos subditos das Altas Partes 
Contratantes, assim e da mesma fórma como se fosse aqui 
expressamente estipulado. Os subditos das Altas Partes Con
tratantes poderão n'estes termos entrar com seus navios em 
tod.os os portos, bahjas, enseadas e surg~douros dos terri
tonos pertencentes a cada uma das Altas Partes Contratan
tes, descarregar ahi todo, ou parle de suas . mercadorias, 
carrega-las e reexporta-las, dando- se-lhes despa cho para con
s~mmo sómente aonde houverem Alfandegas, ou outras Esta
Ç?e.s fiscaes . Poderão residir, e alugar casas e armazens, 
VIaJar, commerciar, abrir lojas, transportar geueros, metaes 
e moedas, e manejar os seus interesses, sem empregar Cor
retores para este fim, podendo faze- lo por si, ou por seus 
agentes e caixeiros, como melhor lhes parecer. 

Fica porém entendido, que o commercio costeiro ou de 
cabotagem não é comprebendido n'este Artigo, por isso que 
continua a ficar exclusivamente pertencendo a cada uma das 
duas Nações, conforme as suas respecliYas leis . · 

ART. IX. 

Os navios e embarcações dos subditos de cada uma das 
Altas Partes Contratantes não pagarão nos portos e anco
radouros da outra, a titulo de pharol, tonelagem, ou outro 
qualquer modo desiO'nado, outros ou maiores direitos do que 
aquelles que são oubvierem a ser pagos pelo_s ~avios nacio
naes. Serão consideradas embarcações Brazileiras aquellas 
que forem possui das, registadas e n~vegadas segu?do as leis 
do lmperio do Brazil; e serão considerados naviOs portu
gllezes aquelles que forem possuidos, regi tados e navegados. 
segundo as leis de Portugal. 

ART. X. 

. Todos os generos, mercadorias e ~rtigos,. quaesquer que 
SeJam, da producção, manufactura e IDdustrm dos subditos 
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18:W e territorios de Sua Magestade Fidelíssima, importados di-
~~o rectamente, assim de seus portos da Europa, como de suas 

colonias, a bordo de navios Brazileiros ou Portuguezes, sendo 
consignados a quem quer que for, e despachados para con
summo no Brazil, pagarão a terça parte menos dos direitos da 
entrada, que actualmente paga ou vier a pagar a Nação mais 
favorecida, conforme o -valor que lhes é dado nas pautas das 
avaliações, as quaes serão publicadas em todos os portos do 
Imperio, onde ha ou houYer Alfandegas. 

ART. XL 

Todos os generos, mercadorias e artigos, quaesquer que 
sejam, da producção, manufactura e indus.tria dos subditos 
e territorios de Sua 1\'Iagestade Imperial, importados dire
ctamente de quaesquer portos pertencentes ao Imperio do 
Brazil, a bordo de navios Brazj}eiros ou Portuguezes, sendo 
consignados a quem' quer que for, e despachados para con
summo, pagarão em Portugal e seus Domínios a terça parte 
menos dos direitos de enh·ada, que actualmente paga ou vier 
a pagar a Nação mais favorecida, conforme o valor que lhes 
é dado nas .pautas das avaliações das Alfandegas, as quaes 
serão publicadas em todos os portos dos Domínios Portu
guezes, onde ba ou houver Alfandegas. 

Fica entendido porém que, se ho uver alguma diminui
ção de direitos nos generos despachados para consummo nos 
portos e estados das Altas Partes Contratantes, concedida a 
qualquer outra Nação, se entende igualmente concedida aos 
subditos das Altas Partes Contratantes, sem embargo do fa
vor concedido no presente Tratado. 

· AUT. XII. 

Todas as vezes que alguns dos generos importados_ nos 
territorios das duas Altas Partes Contratantes não tiver nas 
pautas das respectivas Alfandegas valor determinado, e se 
quizer despachar para consummo, far-se-ha este despacho 
na Alfandega, segundo a declaração do seu valor assignada 
pelo importador ; mas, no caso em que os o[ficiaes da AI~ 
fandega encarregados da percepção dos direi tos en Lenda_rn 
que ta1 avaliação não é igual ao valor dos generos, poderao 
1omar os objectos assim avaliados, pagando ao importador 
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t~ por cento obre ~ a~aliação, dentro do pra o de quinze 
dws, contados do pnme1ro da detenção, e restitui ndo os di
reitos paaos. 

..ART. XIII. 

Exceptuam-se da liberdade de commercio aqui e tipu
lada todos os genero e mercadorias de que as duas Alta 
Partes ConLTatantes reservam o monopolio exclusivo, os quaes 
não serão despachado , nem me mo admittido á de caro-a, 
oh pena de apprehensão e eque tro a requerimento de 

qualquer do Ao-ente do Gorerno da Xação offendida pela 
t~an gressão d'este Artigo. Se comtudo alguns d'estes ar
l~aos vierem a ser objeclo de commercio livre, será permil
tido ao subdito de cada uma da Alta Partes Contratan
t • fa2er trafico d'elle tão linemente como o- ubdito na
ciooae . 

ART. XlV. 

Será permitLido ao Consule · de cada uma das Parte 
~ontratantes fazerem representaçõe , quando ~e achar exc 
namente avaliado quaJqucr arti.,.o comprehendido nas Pau

ta , as quaes representações serão tomadas em consideração, 
e resolvidas com a maior brevidade possível, sem q ue to
da,ia fique suspenso o expediente do de pacho do me mo 

eneros, nem a di posição do . rtigo XII do presente Tra
lado. 

ART. XV. 

Os subdilo de cada uma Jas Alta Partes Contratantes, 
dentro do territorio uma da outra terão liberdade de 
commerciar com outra • Tac:õe em todo e qualquer genero 
e mercadoria, menos quando alguma das Alta Part Con
tt;atantes tiver guena com alguma .d'cs as N?çõcs, porquanto 
n esse ca o serú yedado aos refendos suhd1Los das mesma 
Alta Parte Contratante a entrada em porto c lo ... are que 
e acharem bloqueado ou jtiado por mar ou por terro. 

ART. XVJ. 

• 'o ca o em que qualquer da Alta Partes Co~ir.ntantc 
'enha a declarar a auerra á outra . -arão, é prohihido ao 
u.bdito da nação, que ficar em paz, commerciar com a ini

nuga da ua alliada em artigos reputado contrabando de 
guena, como süo, pe~::u , morteiros, cspino-ardas, pi tolas, 
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granadas, polvora, salitre, halas, chuços, espadas, alabardas,. 
carretas, talabarles, selins, arreios e todos e quaesquer in
strumentos fabr icados para uso da guerra. 

ART. XYH. 

Poderão os su])ditos de cada uma das Altas Partes Con
trataQtes ser assignantes das respectivas Alfandegas com as. 
mesma3 condições e segurança concedidas aos nacionaes. 

ART. XVII!. 

Todos os generos e mercadorias 'exportados directamente 
do terrilorio de uma elas Altas .Partes Contratantes para o 
da outra serão acompanhados de attestados originaes as
signados pelos competentes officiaes da Alfandega do porto 
·do embarque, sendo os attestados de cada navio progressi
vamente numerados e unidos com o sêllo official da mesma 
Alfandega ao manifesto, que de1'erá ser jurado perante os 
respectivos Consules ou seus legilimos Delegados, para tudo 
ser apresentado na Alfandega do porto da entrada . No caso 
de se verificar alguma fraude nos generos ou mercadorias 
de que se falla n'este Artigo, por se haverem conduzido, a 
bordo de navios Brazileiros ou Portugnezes, generos ou mer
cadorias estrangeiras em vez de naciooae3, alem das penas 
incorridas pelos implicados em tal fraude, como roubadores 
dos direitos e rendas nacionaes, a ernbarcaç.ão respectiva 
serã confiscada. 

ART. XIX. 

Em caso de naufragio de navios de guerra ou mercan
tes de qualquer dos dois Estados, as Auctoridades e habi
tantes do paiz prestarão convenientemente todos os soccorros 
possiveis, taoto para a salvação das pessoas e effeitos, corno 
para segurança, cuidado e entrega dos artigos salvados, que 
não pagarão diteito algum, excepto se forem despachados 
rara consummo. 

ART. XX . 

As Altas Partes Contratantes convem em que as es'tipu-
, 1ações conteúdos no presente Tratado tenham vigor desde 

a troca das ratificações até ao fim do anno de 1842, e con
tinuarão até que uma das Altas Partes Contratantes de-
nuncie á outra ser chegado o fim !!l'este praso. 
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ART. XXI. 

As ratificações do pre ente Tratado, feitas pela dua 
Altas Partes Contratante , serão trocadas dentro do espaço 
de oito mezes depois da approvação das Camara Legisla
ti as do Brazil, ou mais breve ainda, c po sivel for. 

Em testemunho do que, nós o Ple.nipoteociario de Sua 
l\Iagestade Fidelíssima e de Sua J\Iage tade o Imperador do 
Drazil, representado pelo Regente em Seu Augusto Nome, 
em virtude dos nos o plenos poderes, a sio-námos o presente 
Tratado com os nos os punhos, e lhe fizemos pôr o sêllo 
da nossas armas. 

Feito na Cidade do Rio de Janeiro, aos 19 dias do mez 
de Maio do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu 
Christo de 1836. 

Joaquim Antonio de Magalhães. 
(L. S.) 

José Ignacio Dorges. 
(L. S.) 
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ARTIGO ADDICIONAJ~ AO TUATADO DE CO!\'Il\IEUCIO E NAVE

GAÇÃO DE 19 DE l\IAIO DE 1336, ENTUE A RAINHA A SE

NHORA DONA MARIA li E DOJ\1 PEDRO li IMPEUADOR DO 

DRAZIL, ASSIGNADO NO RIO DE .JANEIRO A 6 DE JÚLHO DE 

1836. (1) 

ARTIGO ADDICIONAL . 

A disposição contida no Artigo vn do Tratado con
cluído em 19 de Maio do corrente anno, entre os Reinos de 
Portugal e Algarves e o Imperio do Brazil, quando trata 
dos indivíduos accusados de alta traição para o effeito de 
não receberem asylo nos territorios das Altas Partes Con
tratantes, de nenhuma fórma cornprehende as pessoas im
plicadas em. crimes políticos, ou depenrlentes d' est~s . 

O presente Artigo addicional terá a mesma força e vi
gor, corno se fôra ou tivesse sido inseri l. J palavra por pa
lavra no sobredito Tratado. 

Em testemunho elo que, nós os Pleoipotenciarios de Sua 
Magestade Fidelíssima e de Sua l\'Iagestad~ o Imperador do 
Brazil, representado pelo Regente em Seu Augusto Nome, 
em virtude dos nossos plenos pod'eres; assignámos o pre
sente Artigo addicional com os nossos punhos, e lhe fize
mos pôr o sêllo das nossas armas. 

Feito na Cidade do Rio de Janeiro, aos 6 dias do mez 
de Julho do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1836. ' 

Joaquim Antonio de Magalhães. 
(L. S.) 

José Ignacio Borges. 
(L S.) 

(1) Vide nota a pag. ~no: 



AJUSTE CELEBRADO ENTRE O REPRESENTA~"TE DE SUA.liAGEs

GESTADE FIDEL1SSIAIA E O lliNISTRO DOS NEGOCIOS ES

TRANGEIRO DE SUA YAGESTADE O IMPERADOil DO DUAZ1L, 

PELO Q AL FORAM RESOLYIDA CERTAS DUVIDAS USClTA

DAS ÁCBRCA DA L1QUIDAÇÃO DA RECLAMAÇÕES A CARGO 

DA COMMISSÃO l\ITXTA PORT G BZA E DRAZILE1RA ESTA

BELECIDA NO RIO DE JANElllO; ASSI GNADO NA DITA CORTE, 

A !1!0 DE OUTUBRO DE 1836. 

(DO OCIGII.UL QUll SE GUARDA ·o ARCOIVO lL\ SECRETARIA D'ESTAI>O 
DOS .NEGOCIOS ESTflANGf:IROS.) 

Nó abaixo a ignado , Antonio Paulino Limpo de 
Abreu, :Ministro e Secretario d'Estado dos Negocio Es
trangeiros do Imperio do Braz i I, e Joaquim Antonio de 
Magalhües, Enviado Extraordinario e Ministro Plenipoten
ciario de Sua l\Iagestade Fidelíssima, auctorisado deYida
mente pelos no so Governo para resolvermos as duvida 
suscitadas entre os Commissarios Brazileiros e Portuguezes 
·da Commissão Mixla estabelecida n'esta Côrte em virtude 
do Tratado de 29 de Agosto de 1825, relativamente ao jul
gamento .da reclamações do suhdito da re pecti\·a Na
ções; concordámos nos pontos seguinte , que de,·em er 
inviolavelmentc executados pelos ditos Commissarios. 

ART. I. 

A ha e para a i'ndemni ação do Officio erá a ua lo
la!:.âO, de que os agraciado tiverem pago direitos; fazendo-se 
differença entre os que serviam por si os mesm~s Officios, 
e aquelles que, obtendo d'elles mercês, não_pod•am por si 
exercê-lo em r a ão do seu sex.o, posição soc1al_ ou qualquer 
outra circum tancia. O que e acharem na pnmeira ela e 
perceberão uma iodemnisaçãó correspondente á lotarão in
tegral, e os da segunda, ú. da terça parte d'essa lotação. 

1836 
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ART. I!. 

Seriiu remidos os O!Iicios. J\'o remissUo obscmNe~ba 
a regra seguinte: Os que seniam os Ollitio~ por si c nl!o 
tinham merc~ de sobre1·ircncia rcccbcrilo urna quantia 
igual iJ do pr Jducto do lol<Jçjo do~ me~ mos Officios em 
vintconnos. Os que em ras.io do seu seio, posição social 
ou qu11lqucr outra eircumstand~ n!io podiam sm·ir por si 
os ditos Ufficios, rr.whf· r~o a ter~a parte sinneule d'aquelle 
producto. 

Os que tinham merrh de•nhrni,·enciarcceber1iopor 
C!!ta, com a mesma distincçJo feita enlre a Lotalidadeea 
terceira parte dos lotações, o prnduclo de de;,: anuos. 

A disposição do Artigo n entende-M: com os reclaman~ 
tcs que existirem at t'> ã d~ t a d'esta, c aos que tirerem fal
looido pagar~sr.-lhes~ha al{: o dia em que morreram . As 
Tenç.as e PenSt1es scri!o igualmente remidas pelas tota!ida~ 
des. O praso para t-'Sias indemni:ações começnrá a correr 
dt~-~rle o di~ em que os agrnci.1dos deixaram de receber os 
rendimentos, por causa que lhes di! direito a ~er indcmni~ 
sados. 

ART. IIT, 

Firam exccpluudo> do indcmnisoçiio: 1.0
, osqucfornrn 

dcmitti dm. pOI'(JUu!querdosdoisGo\'ernos, pormoti\'o quc 
não fosse o da scpuraçiioc indepcndcncia do Braúl; 2.", os 
que, cslaudu no goso dos Oflicius, os abandonarnmvolun
tariom~ntc, dcpo i ~ de reconhecido a indcpendeocia; 3.", os 
que .se provar terí'm obtido outras merces pecuniarias, em 
attençâoilsque hourerempcrdido. 

AUT. T\' . 

A; indemnisações que se de1·em dar aos snbdi tos dos 
dois Gol'crnos venr.eriio juro.~ desde o inslallnção da Com
mis~üo Mix!a llrazilcira e Portuguezo. I~tes juros serão de 
·i- por cento para as m lamaçõcs julgadas em moeda Portu
gueza, e de ã para as IJUC o forem em moeda Brazileira. 
Fica cntendid11 IJnC os juros, qualquer que seja a oaturer.a 
da di\ida, ser~o pagos no meio circulante do Brazi! sem 
atten~fto ã dill'ercuç.a de moeda. Entende...se ootrosim serem 
exccptuados d'est;J pcrcepçM de jurus os Officios, Tenças 
e llensiles. 

IUli~.\DO DA SE:'/IIOHA D . .\lARIA I 

Alll'. V. 

Os depo~i~os scrilo pagos uns mesmas esp 
constar llrlJnlw competente terem sido fcil< 
agio corresponilcutc á differenrn . 

. ~-ús nb..~ixo u~signados declarilrnos que a 
ac1rnarxaradassedevem entender com amai; 
procidnde para os suhdilos denmbns as Naçil 

nós !~~~~:~~~~~~~~J~:: ~o~Ü~r:~~~o:~ 
Secretaria d'ütado dos 1\eaocios Eslran" 

de Outubro de 1!:1::16. 0 0 

(L. S.) Autonio Pau!ino l impo 
(L. S.) Joaquim Antonio de }fag 
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ART. V. 

Os deposi los serão pagos nas mesmas especies em que 
constar no juizo competente terem sido feitos, ou com o 
agio correspondente á differença. 

i\"6 abaixo a ignado declarámos que as disposiçõe 
acima exaradas se devem entender com a mais inteira reci
procidade para os subditos de ambas as Nações. 

Em testemunho e firmeza do sobredito, fizemos e ta por 
nós assignada, e sellada com o sêllo das nossas armas. 

Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 20 
de Outubro de 1836. 

(L. S.) Antonio Paulino Limpo de Abreu. 
(L. S.) Joaquim Antonio de Magalhães. 
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CONVENÇÃO ENTRE A RAINHA A SENHORA DONA JIIARIA II E 

CULDADES Q.UE RETARDARAJ\I A ACCESSÃO DE SUA MAGES 

ASSIGNADA m1 PARÍS A 7 HE DEZE:aJDRO DE 1839, E RATI 

E PELA DE FRANÇA EM 3 DE FEVEREIRO DO ~s:no ANNO, 

REIRO DO DITO ANNO. 

(DO ORIGI!>,\1. QUE SE GUARDA NO AR CIIIVO DA SECRETAIIIA n ' ESTADO 
. DOS NEGOCIOS ESTIIANGEIROS. ) 

Sa Majesté la Reine du PortugaÍ et des Algarves et Sa 
Majesté le Roi des Français, étant également animés du 
désir de rnettre un terme aux difficultés qui ont retardé, 
jusqu' à présent, l'adhésion de Sa Majesté Tres-Fidele à la 
Convention conclue à Paris Je 25 Avril 1818, entre la 
France et les quatre Puissances signataires du Traité du 20 
Novembre 181õ; ainsi que le réglernent des indemnités 
dues à des Français par le Gouvernement de Sa Majesté Tres
Fidele, en exécution des Traités et Conventions antérieu
rement conclus entre les cleux États, ont nommé, dans ce 
but et à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté la Reine du Portugal et eles Algarves, le 
Sieur Bernard Daupias, Baron de Alcochete, 'Membre du 
Conseil de Sa Majesté Tres-Fidêle, Commandeur de Son 
Ordre du Christ, Chevalier• de celui de Notre Dame de la 
Conception de Villa Viçosa, Conseiller de Légation et Con
sul Général de Portugal en France; ct le Sieur Nuno Bar
bosa de Figueiredo, Cornmandeur de l'Ordre du Christ, 
Secrétaire de la Légation de Sa Majesté Tres-Fidele à Paris~ 
et Sa Majesté le Roi des FTançais, le Sieur Alexandre Jean
Joseph Louis, Marquis du Bouzet, Officier de Son .Ordre 
Royal de la Légion cl'Honnem·; et Chef du Contentieux à
Sou Département des Affaires Étrangeres: lesquels, aprês 
s' être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, tr?uvés 



LUIZ FILJPPE REI DOS FRANCEZES, PARA PÔR FIM ,\s DIFFI

TAi>E FJDELJSSillfA Á CONVENÇÃO DE 25 DE ABRIL DE 1818, 

FICADA POR PARTE DE PORTUGAL EJII 15 DE JANEIRO DE 11340, 

SENDO AS RATIFICAÇÕES TROCADAS EJ[ PARÍS A í DE FEYE-

{TR_ADUCÇÀO PAR'i: ICULAB . ) 

Sua 1\'Iagestade a Rainha de Portugal e dos Algarvcs 
e Sua Magestade El-Rei dos Francezes, achando-Se 1gua1-
mente animados de pôr fim ás clifficuldades que lêem retar
dado até agora a adhesão de Sua l\lagestade Fidelíssima á 
Convenção concluida em Paris a 25 de Abril de 1818. 
entre a França e as quatro Potencias signatarias do Tratado 
ele 20 de Novembro de 1815, bem como ao regulamento das 
indemnisações devidas a subditos Francezes pelo Governo 
de Sua Magestade Fideli sima, em execuç-ão dos Tratado 
e Convenções celebrados anteriormente entre os dois Esta
dos, nomearam, para este fim c effeito, por Seus Plenipo
tenciarios, a saber: 

Sua 1\Iagestade a ·Rainba de Portugal e dos Algarves, ao · 
Sr. Bernardo Daupia , Barão de Alcocbete, do Seu Conse
lho, Comrnendador da Ordem de Christo, Cavalleiro da 
de Nossa Senhora da Conceição ele Villa Viçosa, Conselheiro 
de Legação e Consul Geral de Portugal em França; e ao 
Sr. Nuno Baxbosa de Figueiredo, Commendador da Ordem 
de Christo, Secretario da Legação de Sua Magestade Fide
líssima em Paris; e Sua Magestade El-Rei dos Francezes, 
ao Sr. Alexandre João José Luiz, Marquez du Bouzet, Offi
cial da Sua Real Ordem da Legião de Honra, e Chefe do 
Contencioso na Repartição dos Nego~ios Estrangeiros: os 
quaes, depois de se haverem commumcado os seus respec-
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en bonne et due forme, sont convenus des Articles sui
vants: 

ART. I. 

Sa Majesté la Reine du Portugal donne Son adhésion . 
pleine et entiere à la Convention conclue à Paris le 25 
Avril 1818, entre les Cours de France, d'Autriche, de ]a 
Grande Bret_agne, de Prusse et de Russie. 

ART. li. 

Au moyen de l'adhésion stipulée par l'Article précé
dent, Sa l\'lajesté le Roi des Français S' engage à faire re
mettre aux personnes autorisées à cet effet par Sa Majesté 
la Reine du Portugal et des Algarves, immédiatement apres 
l' échange des ratifica tions de la présente Convention, l' ins
cription de quarante mille neuf cents francs de rente cinq 
pour cent, allouée au Portugal par l'Article vn de la Con
' 'eotion du 25 AYril 1818, laquelle a été et se trouve -eu
core déposée, du consentement des deux Gouvernements, 
entre les maios des deux Commissaires Français, suivant 
procês-verbal <lressé à Paris le 18 Juillet 1821. 

. ART. III. 

Quant aux soixante dix-huit mille sept cent quarante
trois francs de rentes cinq pour cent, aussi déposées entre 
les maios des mêmes Commissaires ( dont !e bordereau dressé 
et paraphé par eux est annexé à la présente Convention) 
et provenant de r emploi : 

1.0 De quatre vingt-un mille huit cents francs, produit 
de quatre semestres de Ia rente principale ele quarante mille 
neuf cents francs, échus le 22 l\'lars 1820, perçus par M. le 
Marquis de Marialva, et comptés aux dits Commissaires dé
positaires, le 18 Juillet 1821, par le Consul Général du 
Portugal à Paris; . 

2. o Du montant, au fur et à mesure du payement qm 
leur en a été fait chaque semestre, depuis le 22 Septembre 
1820 jusqu'au 22 Septembre dernier, des intérêts accu
mulés et composés de la dite rente principal e; 
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tivos plenos poderes, achados em boa e devida fórma, con-
Tieram nos Artigos seguintes: · 

ART. I. 

Sua Magestarle a Rainha de Portugal e dos Algarves 
adhere plena e inteiramente á Convenção celebrada em Pa
ris a 25 de Abril de 1818, entre as Côrtes de França, de 
Austria, da Grau-Bretanha, da Prussia e da Russia. (1) 

ART. 11. 

Mediante a adhesão estipulada no precedente Artigo, 
obriga-Se Sua Magestade El-Rei dos Francezes a mandar 
entregar ás pessoas para isso auctorisadas por Sua Mages
tade a Rainha de Portugal e dos Algarves, logo depois da 
troca das ratificações da presente Convenção, a inscripção 
de quarenta mil e novecentos francos do juro de cinco por 
cento, abonada a Portugal pelo Artigo vn da Convenção 
de 25 de Abril de 1818, a qual estava e se acha ainda 
depositada, por consentimento dos dois Governos, nas mãos 
dos dois Commissarios Francezes, conforme o auto lavrado 
em Paris a 18 de Julho de 1821. 

ART. 111. 

Quanto aos setenta e oito mil setecentos e quarenta e 
tres francos de juros de cinco por cento depositados nas 
Inãos dos mesmos Commissarios (cuja conta por elles feita 
e assignada está annexa á presente Convenção), e provenien
tes do emprego: 

1.0 De oitenta e um mil oitocentos francos, producto 
de quatro semestres do fundo principal de quarenta mil e 
novecentos francos vencidos em 22 de Março de 1820, 
cobrados pelo Sr. Marquez de Marialva, e pagos aos ditos 
Commissarios depositarias, em 18 de Julho de 1821, pelo 
Consul Geral de Portugal em Paris; 

2 .0 Da importancia, desde 22 de Setembro de 1820 
até 22 de Setembro ultimo, á medida do pagamento que 
lhes foi feito cada semestre, dos juros accumulados e com
postos do dito fundo principal; 

(IJ Vide a pag. !í135 d'este Tomo. 
TOt!. ' '1. 115 
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Sa :Majesté Tres-Fidele consent à ce qu'il en soit retenu 
par le Gouvernement de Sa l\'Iajesté le Roi des Français 
une portion suffisante pour que la rente qui en sera faite, 
immédiatement a prcs I' échat:~g.e des ratifications de la pré
sente Convention, au cours moyen de la Bourse de Paris, 
produise une somme nette de buit cent mille francs; que 
la dite somme soit versée sur-le-cbamp à Ia Caísse des Dé
pôts et Consignations, et qu' el1le y soü tenue à l<;l! disposi
tion du Gouvernement de Sa Majesté Ie Roi des Français, 
pour être employée, par ses soins, à l' acquit des réclama
tions formées par des Français contre le Gouvernement Por
tugnis, . fondées su! les dispositions: _des divers Traités et 
Conventioas" co.ncluSt entre les detix Etats. 

ART. IV. 

De Son cóté, Sa Majesté le Roi des Français, en consi
déra.tion de l' abandonnemen.t sti.pulé pa;r l' Article précé
dent, S'engage à faire remettre aux personnes · autorisées 
par Sa Maj~té Três-Fidêle la portion des rentes provenant 
du pla{;ement des intérêts dont. la rente n'aura pas été né
cessaire pour la réalisation des buit cent mille francs dont 
il est question _au dit Article. 

Sa Majesté le Roi des Français S' engage, en outre, à 
prescrire les mesures nécessaires pour effectuer la üquida
tion des réclamations, à l' ex tinction desquelles. la di te som me 
est exclusivement affectée. 

ART. V. 

Au moyen des st ipulations contenues dans les Articles 
précédents, le Portugal et la France se trouveront complê- ' 
tement libérés des dettes de toute nature prévues par Jes 
11raités et Conventions· en vigueur. 

ART. VI. 

Pour faciliter I0s liquidations qui devront avoir lieu par 
suíte de la présente Convention, J...eurs Majestés la Reine du 
Portugal et des Algarves et I e Roi eles Français S' euga~ent ' 
réciproquement à fournir tous les documents, explicaL~o.ns 
et renseignements qui seront clemandés par J'inlermédJaife 
de Leurs Légations respectives. 



REINADO DA SENIIORA D. MARIA li. 227 

Consente Sua Magestade Fideli sima que o Governo de 
Sua Magestade El-Rei dos Franceze conserve d'essas quan- · 
tias o que for necessario, pelo preço medio da Boi a de 
Paris, para crear logo depois da troca das ratificações da 
pre ente Convenção um capital de oitocentos mil franco 
<f!Ie deverá immediatamente dar entrada na Caixa dos De .. 
positos e Consignações, á disposição do Governo de Sua 
.Mhgestade El-Rci dos Francezes, para er empregada, de
baixo da sua inspecção, na remi são das reclamações feitas 
por subditos Franceze contra o Governo Portuguez, fun
dadas nas disposições dos diversos Tratados e Convenções 
c·elebrados entre os· dois Estados. 

ART. IV . 

Sua Magestade El-Rei dos Francezes, em consideração 
da cessão estipulada pelo Artigo precedente, Se obriga pela 
Sua parte a mandar entregar ás pessoas auctorisadas por 
Sua l\Iage tade Fidelíssima a porção dos fundos provenien
tes do emprego dos juros que não tiver ido necessaria para 
perfazer os oitocentos mil francos de que se trata no mesmo 
Artigo. 

Outro im Se obriga Sua l\lage tade El-Rei dos France
z_e ~ ordenar a medidas necessarias para que se efl'ectue a 
hqu•dação das reclamações, para a extincção das quaes fica 
exclusivamente destinada a di ta som ma . 

.ll\T. Y. 

~ ediantc as estipulações contida no Artiços prece
d~~tes, Portugal e a França ficam de tocl~ desobngados das 
dividas de toda c qualquer natureza prev1sta no" Tratados 
e Convençõe em vigor. 

ART. VI. 

A fim de facilitar as liquidações que deverão ter logar 
em. consequencia da presente Conrenção, Suas l\Iagestades 
a R.ainha de Portuaal e dos Algarres e El-Rei dos France
ze Se obrio-am re~iprocamenle a prestar todo os docu
~enlos, explicações e informações que forem pedidos pelo 
Jntermedio de Suas Legações respectivas. 

1839 
Dezembro 
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ART. Vll. 

. Il est bien entendu que les stipulations ci- dessus, rela
hves seulement à 1' exécution des Traités et Conventions, 
ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre 
nature que des Portugais auraient à faire valoir sur le Gou
vernement Français, ou des Français sm; le Gouvernement 
Portugais, lesque11es réclamations seroot jugées cooformé
ment aux lois et réglements du Gouvernement auquel elles 
auront été adressées. 

ART. VIII. 

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications 
en seront échangées à Paris dans le terme de deux mois, 
ou plutôt si faire se peut. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l' ont si
gnée, et y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait à Paris, le 7" jour du mois de Décembre de l'an 
de grâce, 1839. 

Baron de Alcochete 
(L. S.) 

Nuno Barbosa de Figueiredo. 
(L. S.) 

A. Du Douzet. 
(L. s .) 

ARTICLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 7 DÉCEMBRH 

1839, ENTRE LE PORTUGAl. ET LA FRANCE. 

Dans le cas ou la liquidation des réclamations formées 
par des Français, et comprises dans les stipulations de l'Ar
ticle m de la Convention de ce jour (laquelle liquidation 
sera faite snivant les formes usitées dans les cas ànalogues), 
laisserait sans emploi une portion quelconque de Ia somme 
de huit cent mille francs abandonnée par le Portugal pour 
servir à l' acquit des dites réclamations, Sa Majesté I e Roi 
des Français consent à ce que la portion non employée fasse 
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ART. VII. 

Fica bem entendido que as estipulações acima referidas 
tão sómente relativas á execução dos Tratados e Conven~ 
ções, em nada prejudicarão as reclamações de qualquer ou
tra natureza que os suhditos Portuguezes houverem de fazer 
Valer contra o Governo Francez, ou os subditos Francezes 
~ontra o Governo Portuguez, as quaes reclamações serão 
J~lgadas conforme as leis e regulamentos do Governo a que 
tiverem sido dirigidas. 

ART. Vill. 

A presente Convenção será ratificada, e as ratificações 
trocadas em Paris dentro de dois mezes, ou antes se for 
possível. 

Em fé do que, os Plenipotenciarios respectivos a assi
gnaram, e lhe pozeram o sêllo de suas armas. 

Feita em París, aos 7 dias do mez de Dezembro de 
1839. 

Barão de Alcochete. 
(L. S.) 

Nuno Barbosa de Figueiredo. 
(L. S.) 

A. Du Bouzet. 
(L. S.) 

ARTIGO ADDICIONAL Á CONVENÇÃO DE 7 DE DEZEIIDRO 

DE 1839, ENTRE PORTUGAL E :FRANÇA. 

No caso em que a liquidação das re~lamações p~oduzidas 
Por subditos Francezes, e comprehend1das nas es~lpu.lações 
do Artigo m da Convenção d'esle dia (a qual hqm.dação 
será feita na fórma costumada em casos analogos), detxasse 
se~ emprego uma porção qualquer da so~ma de ?itocentos 
~ll francos cedida por Portugal para serv1.r á qmtação das 
ditas reclamações, Sua Magestade El-Re1 dos Francezes 
consente que a porção não empregada reverta para o Go-

1839 
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retour au Governement de Sa 1\lajesté la Reine du Portu
gal et des Algarves. 

Le présent Article additionnel aura la même force et 
valeur que .s'il était inséré dans la. dite Conveation. 

Fait douhle à Paris, les mêmes jo.ur et an que dessus. 

Baron de Alcochete. 
(L. S.) 

Nuno Barbosa de Figueíredo. 
(L. S.) 

A. Du Bouzet. 
(L. S.) 
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verno de Sua Magestade a Rainha de Portugal e dos Al
garves. 

O presente Artigo addicional terá a mesma força e valor 
como se-fosse inseri·ào na dita 'Convenção. 

Feito em duplicado em Paris, nos mesmos dia e anuo 
como acima. 

Barão de Alcochetl 
(L. S.) 

'Nuno Barbosa de Figueiredo. 
{L. S:) 

A. Du i<B-ouz-et. 
{L. 'S;) 

11889 
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BORDEREAU 

Des Inscriptions de rentes cinq pour cent, formant le 
dépôt confié à la garde de MM. Maillard et Mignet, Con
seillers d'État, successeurs de. ~DI. le Comte d'Hauterive 
et I~ Baron Hely d'Oissel, qui en anient été nommés dé
positaires, suivant procés-verbal du 18 Juillet 1821; 

Les dites rentes provenant: 1.0
, de la délivrance d'une 

rente de quarante mille neuf cent francs, avec jouissance 
du 22 Mars 1818, allouée au Portugal par l'Article vn de 
la t:onvention du 25 Avril 1818; 2.0

, du placP.ment en 
rentes de la même nature, au fur et à mesure de leur 
échéance, des intérêls de la dite rente principale, depuis le 
22 Mars 1818 jusques et y compris !e semestre échu !e 
22 Septembre dernier; 

Toules les dites Inscriptions portant jouissance du dit 
jour 22 Septembre 1839. 

1'1°5 DES 

INSCRIPTIONS DATES 
NOMS PORTtS SUR LES 

INSCRIPTIONS 

35 18 N ovembre Barbier (I e Baron Adrien 
Série 2• Pi• 1837 Nicolas Joseph de) pour 

Coupure n° 5 J'Autriche; James Drum
mond pour la "Grande Bre
tngne; Joscph de Piautaz 
pour la Prusse; et le Baron 
de Mérian Falkach (Adol
phe .André) pour la Russie: 
tous quatre nommés par 
leurs Gouvcrnements res
pectifs, Commissaires dépo
sitaires, en cxécution de la 
Convention du 25 Avri! 
1818 ;MM. FrançoisAugus
le Mi.;;::::~. t:í. \:D.aries Jean 
Firmin :Maillard, Conseil
lers d'État, nommés Com
missaires dépositaires de la 
présente Inscription, en 
exécolion d'une Ordonnan-

MONTA?;T 

Francs 
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N°8 DES 

INSCRIPTIONS 

3ã 
Série 2• pie 

Coupure n• 1 

3ã 
Série 2• pie 

Coupure n° 2 
3ã 

· Série 2• pie 

Coupure n• 3 

DATES 

17 Avril 
1.831 

7 Octobre 
1833 

27 Mars 
1834 

35 30 Septembre 
Série 2• pie 1834 

Coupure n• 4 
35 

Série 2• 
Coupure n• 5 

35 
Série 2• 

Coupure n• 6 
35 

Série 2e pie 
Coupure n• 7 

35 
Sétie 2• 

Coupure n• 1 
3.:,_ 

~~ríé 2• pie 

Coupure u• 2 

27 Mars 
183ã 

& Octobre 
183ã 

9 Avril 
1836 

26 Avril 
1837 

fi Octobre 
1837' 

35 18 Novembre 
Série 2_" pie 1837 

Coupure n• 3 

NOMS PORTÉS SUR LES 

INSCJIIPTIONS 
MONTANT 

Francs 
ce Royale, en date du 21 
Février 1833 .. o o. • o o, o o 40.900 
Maillard (CharlesJeanFir

min) et François Auguste 
Mignet, Conseillers d'État, 
nommés par Ordonnance 
du Roi, en date du 21 Fé
vrier 1833, Commissaires 
dépositaires des rentes mi
ses en réserve, pour le com- , 
pte du Portugal, en exécu
tion de la Convention du 
25 Avril 18180 o o o o •• o o o o 45o692 

Les mêmes o o o o o o o o o. o o 2.1'67 

Les mêmes o o o. o o o o o o o o 2.177 

Les mêmes o. o. o o o o •• o o 2.214 

Les mêmes ... o. o. o o o •• 2.213 

Les mêmes o o o o o o o o o o. o 2.2.f.-8 

Les mêmes o • o o o o • : o o • o 2.307 

I Les mêmes o o •• o o o • o • : o 
2.443 

Les mêmes o o o o o o o. o. o o 2.454< 

Les mêmes o o o o o o o o o o o o 2.4i5 

.À. repor ter o o •• 107.230 

1830 
Dezembro 
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N°5 DES . ' NO.DlS PORTÉS .SU.R LES 
M:.ONT.ANT 

INSCRIPTIONS 
DATES 

INSCRIPTlOl'\S 

Francs 
Report . . .. 107.230 

-'35 18 Novembre Maillard et Mignet com me 
Série 2• ,pie 11837 ci-con~re . .. . . . .. .. . . . .. 2.143 

Coupure n° ·4 I 

35 18 .Novembre Les mêmes ... .. ... . ... ~ .'51f3 
Série 2• pie ·t837 

Coupure n°d!i 
Les mêmes ..... . . . .. . . . 5.114-35 S <A.Vlril 

Série 2c 1839 
Coupure n° ·7 

35 4 Octobre Les·mêmes o o o. o ... . o. 2.643 
Série 2e i Pie 1839 

eoupure D 0 8 

'{"Otal. ... .:1<19.643 

'Le présent hordereau, déliVTéo par les Conseillers a:Ét:at 
dépositaires, à Paris le 7 Décembre 1839. 

Charles Maillard. Mignet. 
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DOtUraENTO. 

CONVWif~.ÃO CELEDRA.DA ENTI\E AIS CQRTIJS DE ntANÇA rE DE AUS'IIRU 
' , 

Gll.I.N-DRET.1NHA, PRUSSJ.I E ll<USSIA, m1 P-ARIS A ~á DE A:BJUL DE 

181", A QUE SE llBFERE O ARTIGO I D,\ CONVENÇÃO HNTJlE A RAIN}\A 

j. SENHORA DONA Dl.\RIA li E LUIZ HLll'iPE, llF.I DOS FRANCEZES, AS

SIG&DA Jlnl P.ARÍS A 7 DE DEZE~IDRO JJE 1839. (1) 

As Côrtes de A.uslria, da Grau-Bretanha, da Prussia c da Rus
sia, signatarias do T~atado de 20 de Novembro de 1815, havendo 
.r.e.conheeido que a liquidação das reclamações particulares a cargo 
da França, fuodadas na Convenção concluída em conformidade do 
A.rLigo IX do dito Tratado para rQgular a execução .dos Artigos xu 
e seguintes do Tratado de 30 de Maio de 1814-, se tinha tornado 
pela incerteza da sua duração c do seu resultado uma causa de in
quietação cada vez maior para a Nação Franccza; partilhando elJl 
consequencia com Sua Magestadc Chrislianissima o desejo de pôr 
termo a similh,ánLe incerteza por um.a lran~acção destinada a ex
tjnguir todas. as reclamações, 'mediante uma quaulia dcteruninada, 
as ditas Potencias e Sua Magestade Christianissima nomearam pa1.1a 
Seus Plenipotenciarios; a saber: 

Sua Magestade o Imperador de A ustria, Rei de Hungria c de Bo
hemia, o Senhor Nicolau Carlos, Barão de Vinccnt, Commendador 
da Orc!em Militar de Maria Tbereza, Gram-Cruz da Ordem Imperial 
de Leopoldo c da Ordem da Espada de Sueci_., Cava.Uciro Gram
Cruz da Ordem .Militar do Reino dos Pa izes Baixos, Commendador 
da .Real e Mililar Ordem de S. Luiz, Gram-Cruz da Ordem Cons
tantina de S. Jorge de Parma, Seu Camarista, etc. , etc ., ele . , c Seu 
MiJJistro l'lenipotenciario juuto de Sua Mage tade Christianissima. 

Sua Mugestade El-Rei de I<rança o de Navanra, o S<>nbor,Ar:
ID.<l11do Manuel Duplcssís Richelieu, eLe., etc,, etc. 

Sua !Vlagcstade El-Rci do Reino Unido da Gran-Jlreta.nha e Ir
landa, o Senhor Carlos..SLuart, ele., ele., etc. 

Sua l\'lagestade El-Rei de Prussia, o SenhQ; Carlos Frederico 
Henrique, Conde de Goltz, etc., ele. , etc. 

Sua ~i'Iagcstade o Imperador de todas ::.s Russias, o Senhor Car
los André Pozzo di Borgo, etc ., ele. , etc. 

E em attenção a que consideraram que o concurso de Sua Ex
celleucia o Seohor Duque de Wcllin.glon contribuiria efficazmente 
para 0 bom exilo ?'esta negociação, os Plenipolen~iarios abaixo 
assignados,. tendo aJustado com elle e com a~ partes ~ntcre~sadas. as 
bases do .arranjamcnto que se ·ha t<!le, conclUJr, conv1eua;m, em ''ir
tudo dos seus plenos poderes, nos Artigos seguintes: 

(1) Este docnmento foi por n6s traduúdo de·copia authentiea do oriwinal 
ú:ancc?.. 

183, 
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ART. I. 
A fim de verificar a extiuccão total das dividas contrahidas pela 

França nos paizes fóra do seu t~rritorio actua} com indivíduos, com
munidades ou estabelecimentos publicos, quaesquer que forem, 
cujo pagamento é reclamado em virtude dos Tratados de 30 de Maio 
de 1814 e de 20 de Novembro de 181.5, obriga-se o Governo Francez 
a mandar inscrever no GrandLivre da divida publica, com juro des
de 22 de Marco de 1818, um fundo de doze milhões e quarenta mil 
francos, rcprdsentando um capital de duzentos e quarenta milhões 
e oitocentos mil francos. 

ART. II. 
As sommas de que o Governo Francez tem de ser embolsado, 

em vir~udc do Artigo xn do Tratado de 30 de Maio de 1814 e dos 
.Artigos vi, VII e xxn da sobredita Convenção de 20 de Novembro 
de 1815, servirão para completar os meios de extincção das ditas 
dividas da França a favor dos subditos das Potencias que estavam 
encarregadas do reembolso d'estas som mas. Em consequencia o Go
verno Francez reconhece que nada mais tem a reclamar em rasão 
do dito reembolso. 

Pela sua parte reconhecem as ditas Potencias que as deducções 
e abonàções a que dava Jogar em seu favor o Artigo vii da Conven
ção de 20 de Novembro de 1815, estando igualmente comprehen
didas na avaliação da quantia fixada pelo .Artigo I da presente Con
venção, ou abandonada pelas Potencias interessadas, todas as recla
mações e pretenções a tal respeito acham-se completamente cx
tinctas. 

Fica bem entendido que o Governo Francez, na conformidade 
das estipulações contidas nos Artigos VI e xxn da mesma Convenção, 
continuará a pagar o juro das dividas dos paizcs desmembrados do 
seu territorio que se têem convertido em inscripções no Grand Livre 
da divida publica, quer essas inscripções estejam nas mãos dos pos
suidores primitivos, quer hajam sido transferidas a outras pessoas. 
Não obstante, a França deixá de ler a seu cargo as rendas vitalí
cias da mesma origem, cujo pagamento deve ficar a cargo dos actuaes 
possuidores do territorio, a contar desde 22 de Dezembro de 181.3. 

Convei u-&e alem d'isso em que não se poderá pôr obstaculo algum 
ao livre trespasse à.:!s inscripções dos juros pertencentes a in di viduos, 
communidades ou corporações que cessaram de ser l<'rancezes. 

ART. Ill. 
A·s quantias que o Governo Francez_poderia estar auctorisado 

a deduzir das fianças de certas p;;;;õas obrigadas a dar contas nos 
casos previstos pelos Artigos x e xxvr da Convenção de 20 de No
vembro de 1815, tendo tambem entrado na transacção que faz o 
obj~cto da presente Convenção, ficam por tal motivo co_mpletamente 
~xhnctas. Emquanto áquellas fianças que houverem sidO ~adas em 
Im~oveis ou inscripções no Grand Livre, proceder-se-ha a cancel
l~ç~o das inscripções hypothecarias ou ao levantamento das 0 P.P 0 -

su;oes, quando assim o exijam os sobreditos Governos, e as dttas 
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inscripções, bem como os actos de desembargo, serão entre<>ues aos 
seus Commissarios respectivos ou ·a seus Delegados. 

0 

ART . IV. 

As som mas entregues a titulo de fianças, depositos ou consi.,.na
ções por subditos Francezes, servidores dos paizes desmembr~dos 
da França, nos seus respectivos thesouros, e que lbes deviam ser 
reembolsadas em virtude do Artigo XXII do Tratado de 30 de Maio 
de 1814, estando comprehendidas na presente transacção, as ditas 
Potencias se acham completamente desobrigadas d'ellas, encarre
gando-se o Governo Francez de prover ao seu reembolso . 

.I.RT . V . 

Mediante as estipulações contidas nos Artigos precedentes, a 
França se acha completamente desobrigada, tanto pelo capital, como 
pelos juros prescriptos pelo Artigo xvm da Convenção de 20 de No
vembro de 1815, das dividas de qualquer natureza previstas pelo Tra
tado de 30 de Maio de 1814 c pela Convenção de 20 de Novembro 
de 1815, e reclamadas nas fórmas prescriptas pela dita Convenção, 
de sorte que aquellas dividas serão consideradas em relacão a ella 
como extinctas e annulladas, e não poderão jamais dar lÕgar a es-
pecie alguma de reclamação contra eUa. . 

ART . VI. 

Em consequencia das disposições precedentes, as Commissões 
mixtas, creadas pelo Artigo v da Convenção de 20 de Novembro de 
1815, cessarão o trabalho da liquidação ordenado pela mesma Con
venção. 

ART. VII. 

O juro que se ha de crear em virtude do Artigo I da presente 
Convenção será repartido entre as Potencias abaixo nomeadas, pelo 
seguinte modo : 

Anhalt-Bernburgo . .. .. . .. ... .... .. . . ... . . 
Anhalt-Dessau . ... . . . ............ . .... . . 
Austria .. . .... . ....... .. ........... . . . 
Baden 
Bavier~· .· : : : : :: : : : : .· .· .· .· .· ; :· .· .· .· .· .· .· .· .· .· :: .': 
Bremeu .... . ... . .. . .. . . .. .. .......... . 
Dinamarca : . . . . .. . ... . . ... . .. .. ....... . 
Hespanha ... .. . . . . .... . . . ..... . ....... . 
Estados Romanos . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Francfort. . . .... . .... . ............. · · · · 
Hamburgo . .. .... . .... : .... . .... ····· · · 
Hanover ............ . .... .. . .. · · · · · · · · · 
Hesse Eleitoral .. . .. . ....... · · · · · · · · '· · · 
Gram-Dueado de Hesse incluindo Oldemburgo 
HhasJonicas JlhadeFr~nca emaispaizes debai-

xo do domÍnio de Sua Magestade Britannica. 

17.500 francos 
18.500 )) 

1.250.000 " I 
32.500 )) 

500.000 l) 

50.000 )) 
350.000 )) 
850.000 )) 
250 .000 )) 

35 .000 )) 
1.000.000 )) 

500.000 )) 
25.000 » 

348.150 )) 

150.000 
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:Uubecli" ......... . . .... . .. ... : . . ..... . 100.000 francos 
Mecklemburgo-Scbwerin ...... . ......... . 25.000 )) 
Mecklemburgo-Strelitz .. .. . .. . . . . . ...... . 1.750 )) 
Nassau .. . . ....... .. . . . . .. .. . . . .. ..... . 6. 000 )) 
Parma . .. . ... . .... . . . .. ..... .... . ... . . 50.000 )) 
Paizcs Baixos .. .... ... .. . ............. . 1.650.000 )) 
Portuga·J . .. .. . . .. ... . .. ... . ... . ... . .. . 40.900 )) 
Prussia ...... . .............. ... ....... · 2 600.000 )) 
Reuss .... . ...... . . .. . . . .. ... .. ... . .. . . 3.25'0 )) 
Sardenha .•.. . .... . .. . . . ..... .. . .. . .. . . 1.250.000 )) 
Saxonia .. . ............. . .. . ... . ...... . 225 .00'0 )) 
Saxonia-Gotba .... .. ................. . . 30.000 )) 
Saxonia-Meinungen ... . ........... . . . . . . 1.000 )) 
Saxonia-Weimar . . . . . . . . ........ .. ..... . 9.250 )) 
Scbwarzburgo . ........ . . . ....... .. .... . 7.500 ; ))' 
Surssa .. ... .. .. . ... .. ... . ............ . 250.000 " 
Toscana .... . . . .. . ........... .... . .. . . . 225'.0M » 
W'Urtem·bcrg . . ...... .. ..... . ........ .. . 20.0'()'0 )) 
Hanover, Brunswick, Hesse Eleitoral e Prussra .8.000 )) 
Hesse Eleitoral e Saxonia-Weimar· .. . . .... . 700 )) 
Gram-Ducado de Hesse e Baviera- . ... ... .. . 2.000 )) 
Gram-Ducado de Hesse, Baviera e Prussia .. . 40.000 )) 
Saxonia e Prussia . ... . ..... : .... ... . , .. . 110.000 )) 

ART. vnr . 
A som ma de doze milhões e quarenta mil francos do fundo esti"

pulàdo pelo Artigo 1 vencerá juro desde 22 de Março de 1~Hf. 
Será a mesma depositada nas mãos dos Comm issarios especiaes d-as 
Côrtes de Austria, da Grau-Bretanha, de Prussia e de Russia, para 
ser depois entregue a quem a ella tiver direito, nas epochas e fór
mas·seguintes: 

1. 0 No d ia 1. o de cada mez a duodecima parte do que tocar a 
cada Potencia , conforme a repartição acima designada, será entre
gue aos seus Commissarios em París ou aos dt!legados d'estes, os' 
quaes Commissarios ou delegados disporão d'ella pelo modo adiante 
indicado. 

2. 0 Os respectivos Governos, ou as Commissões de liquida
ção que estabelecerem, mandarão entregar no fim de cada mez 
aos indivíduos cujos cred itos t iverem s-ido liquidados, ou que de
seja~em ficar proprietarios das quotas dos j ur.os qu e lhes toca~ 
rem, inscriP..çõ'es na importancia da somma que a cada um corres
ponder. 

3. 0 Para todos os demais creditos liquidados, bem como para 
todas as quantias que não forem s'U fficientes para se poder. d'ellas for
mar uma inscripção separada , encarregam-se os respectli'O~ Gover
nos de as fazer-re unir em uma só inscripção collec~iva, C1lJa.venda 
ordena rão em favor das partes interessadas pelo mtermediO doS' 
seus Commissarios ou Agentes em París . . 

O deposito do sobredito fundo de· doze milhões e quarenta m1l 
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francos terá logar no dia 1.o do mez. que seguir á troca das ratifi
ca~ões. da-•presente Convenção pela.s. CôTtes de Austria., da Gran-Bre
tanha e, da .. llrussia• sómente, attendendo á distancia da Côrte da 
Russia, 

ARII1. IX. 

A entrega das di.tas inscripções terá' loga.r, não obsta.nte qual
quer notificação de trespasso ou omi,osições, no Thesou·ro Rea•l de 
F·ra.nca·. · 

C~mtudo. as opposi~ões c Mtificações que hajam sido. feitas, 
quer no Thesouro, quer. p,erante os Corumissario·s liqu.idata·rios, 
terãe, seg.u.ndo a ordem em que houverem sido inscripta•s, pleno e 
inteiro effeito em beneficio des terceiros interessados, comtanto 
(pelo.-qrll'e respeita· ás que houverem sido inscriptas no Thesouro ) 
que, no· espaço. de um. mez a, -contar do ·dia d<11 troca das ra·ti_fiaa
ções. da-presente Convenção, se ha~·a entregado a relação d'ellas-aos 
Commissarios das tespecliNas P.otencias com os documentos com
PJ'Obativos, sem'q,ue com isso. se• prejudique a facU>ldadc que devem 
conservar as.;p;mtes inteGessad:as. de assim o. justificar directamente, 
produzindo os. seus títulos . 

Tendo expirado o termo de rigor acima fixarilo, não se tomará 
em consideração as opposições e notificações que não houverem sido 
manifestadas aos Commissarios, quer pelo Thesouro, quer pelas 
p.ar.tes: iJ;Jteressadas; todavia será permittido formar opposição ou 
fa..:er q.\l'al<}luer· outro aeto ,conservatorio perante os di tos Commis
salr.ios, ou os Go.vernos de que estes dependem. 

As . opposições, cuja .nobificação tiver sido fei ta em tempo util, 
serão !cevadas per.an.te o tr.ib1mal da parte emba·rgada. para as de
manda/i. de. ~· alida{}:e ou de desembargo. 

ART. X. . 

Querendo os respectivos Governos, no interesse dos seus sub
dit?s-cr.edores.á Fran~a, tomar as mais efficazes medidas para fttzer 
ven~ca.r, cada um em particular, a liquidação dos ·creditos·e are
p.~~rt!ção, dos fundos a que os ditos credores tevão proporcionalmente 
direito, segunào os princípios contidos -nas estipl!llações do Tra.tado 
de 30 de Maio de 1814· e da Convencão de 20 de Novembro de 
18Hí, con.veiu-se .que, para este effeito, o Governo Francez mandará 
entregar aos Com missa rios dos ditos Governos o o a seus. delegados 
os processos contendo os documentos em apoio da·s recla•mações 
ainda por pagar, e. dará ao mesmo tempo as ordens mais ~orma~s 
p.a.ra. que todos os esclarecimentos e document?s; qu~ a venficaçao 
d'aq,uellas reclamações poàerá tornar necessarJOs, s_eJam prest~dos 
no mais curto respaço de tempo possivel_a?s sob_redrtos Comrmssa
rios p.elos differentes Ministerios e AdmJmstraçoes. 

Conveiu-se alem d'.isso que, no case de que _se houv.esse pagado 
quantias por conta ou se o· Governo Frar~cez tivesse t:_do de fa.zer 
d.educc;ões ou .descontos em a·lgumas das d1tas reclamaçoes particu
lares; ~ssas · quantias, deducções ou descontos serão indicados com 
e,x-actidão. 

1839 
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ART. XI. 

Como a liquidação das reclamações por serviços militares exige 
algumas formalidades particulares, conveiu-se a tal respeito: 

1. o Que para o pagamento dos militares que pertenceram a 
corpos cujos Conselhos de administração entregaram mappas de 
liquidação, bastará produzir os ditos mappas ou d'elles apresentar 
extractos devidamente certificados. 

2. o Que no caso em que os Conselhos de administração dos 
Corpos não houvessem entregado mappas de liquidação, deverão 
os depositarias dos Arcbivos dos ditos Corpos fazer constar as som
mas devidas aos militares que d'elles fizeram parte, e formar d'ellas 
um mappa cuja veracidade certificarão. 

3. o Que os credilos dos Officiaes d'Estado Maior ou Officiaes 
não arregimentados e bem assim os dos empregados da adminis
tração militar, serão verificados nas Repartições de guerra, na con
formidade das regras estabelecidas para os militares e empregados 
Francezes pela Circular de 13 de Dezembro de 1814, e juntando 
aos mappas os documentos justificativos, ou quando isto não seja 
pratica'l"el, dando communicação aos Commissarios ou a seus de
legados a similhante respeito. 

ART . XII. 

Para facilitar a liquidação, que deve ler Jogar na conformidade 
do Artigo x acima inserido, Commissarios nomeados pelo Governo 
Francez servirão de intermedio para as communicacões com os di
versos Ministerios e Administrações. Por elles se f~rá tambem a 
entrega dos processos de documentos justificativos. Esta entrega 
se fará constar com ex:actidão, c se lhes dará recib(), quer seja por 
uma nota posta á margem, quer por meio de um processo verbaL 

.\RT. D1I 

E m atlenção a que certos territorios foram divididos entre mui
los Estados, e que n'estc caso é em geral o Estado a que pertence 
a maior parte do territorio que se encarregou de fazer valer as re
clamações communs fundadas nos Artigos VI, vn e IX da Conven
ção de 20 de Novembro de 1815, conveiu-se em que o Governo que 
tiver feito a reclamação tratará, pelo que toca ao pagamento dos 
creditas dos subdilos de todos os Estados interessados, do mesmo 
modo como se fossem seus proprios . 

Por outro lado, como apesar d'esta divisão dos territorios, o 
possuidor principal supportou a deducção da totalidade dos capi
taes e juros reembolsados, ser-lbe-ha isso tido em conta pelos 
Estados co-participes proporcionalmente á parte do . di~o _ terri.
torio que cada um possue, na conformidade dos pnnctpiOs .as
sentados nos Artigos VI e vu da Convenção de 20 de Novembro 
de 1815. 

Se sobrevierem algumas difficuldades relatiYamente á execução 
do presente .Arti"o, serão as me mas reguladas por uma Com missão 
d!! arbitragem formada sccrundo o modo e principias indicados 
pelo Artigo vi~ da sobredita Convenção. 
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ART. XIV. 

A presente Començão será ratificada pelas Altas Partes Contra~ 
ta.ntes, e as ratificações serão trocadas em París dentro de dois me
zcs, ou a.ntes se podér ser. 

ART. XV. 

Os Estados que não se contam no numero das Potencias signata
rias, mas cujos interesses se acham regulados pela presente Con
venção, segundo o accordo preliminar que teve Jogar entre os seus 
Plenipotenciarios e Sua Excellencia o Senhor Duque de Wellington, 
reunido aos abaixo assignados Plenipotenciaríos do Tratado de 20 
de Novembro de 18115, são conYidados a mandar entregar no mesmo 
termo de dois mezes os seus actos de accessão . 

Feito em París, a 25 de Abril de 1818. 

(L. S.) O Barão de S. Vincent. 
(L. S.) Richelieu. 
(L. S.) Carlos Stuart. 
(L. S.) Conde de Goltz. 
(L. S.) Pozza di Borgo. 

Nota de Suas Excellencias os lliinisbros das quatro C6rtes 
alliadas a Sua Excellencia o Duque de Richelieu. 

Paris, 25 de Abril de 1818.' 

Tendo-se concordado nas conferencias, que precederam á con
clusão da Convenção de hoje, em supprimir varios dos seus Arti
g~s, os qu~es, postoque mutuamente estipulados entré os respe
ctivos Plempotenciarios, deviam ser objecto de Notas separad~s, e 
por este meio ter a mesma forca e valor como se fossem insendos 
na· dita Convencão · os abaixo· assirrnados com este fim e para se 

.. , t) ' 

conformareiiJ. com o que fôra estipulado, os consignar~m na pre-
sente Nota, que têem a honra de dirigir a Sua ExcellencJa o Duque 
de Ricbelieu, Ministro e Secretario d'Estado de Sua Magestade 
ChrisLianissima na Repartição dos Negocias Estrangeiro.s e Presi
dente do Conselho de Seus Ministros re"'ando-Ihe se sirva dar o 

' o ' 
seu acto de adhesão ás estipulações que. ella contem. 

Os m~ncionados Artigos são os segumtes: 

AR'f . J, 

Como as dotacões concedidas pelo antigo Governo de Franca 
não foram dadas s~bre 0 Tbesouro publico, mas sim sobre os be~s 
pertencentes ao domínio extraordinario que então formava uma· 

TO!r. vr. 16 
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administração inteiramente eparada, fica entendido que as estipu
lações da Convenção assignada na da la de hoje, relativamente ao pa
gamento das dividas do Governo Francez para com particulares, 
não lhes são applicavcis, c que em consequencia , sem em nada 
prejudicar as obrigações da F rança , nem os direitos dos dona ta rios, 
as sobreditas estipulações não poderão em caso algum ser oppostas 
ás reclamações que o ditos particulares se julgarem auctorisados 
a fazer . 

.l.RT . 11 . 

Fica igualmente entendido que as estipulações da dita Conven
ção não se applicam ás reclamações que os :Ucmbros da Legião de 
Honra, subditos de Potencias estrangeiras, hom·erem de fazer para 
o pagamento do que se lhe possa ler ficado a dever dos seus orde
nados, anteriormente a 30 de 1Iaio de 1814- . 

.\llT. nr. 
Como varias reclamações individuacs foram explicitamente se

paradas da Començão d'csle dia, á imilbança das dotações de que 
acima se faz menção, sem comtudo nada se julgar áccrca da sua 
validade, tambem lhes é applicavel a reserva feita no .Arligo I 

acima ditQ. 
AR T. IV. 

Fica finalmente entendido que os fundos de origem estrangeira, 
liquidados e in criptas no Grand Lit:re, cujos certificados de in
scripção não foram entregues ás partes interessadas, porque os seus 
creditas não subiam a cincoenta francos de juro, serão satisfeitos 
pela França. Para este fim todos aq nellcs que são concernentes aos 
subditos de nma mesma Potencia, se rão reunidos em uma só mesma 
inscripção em nome do seu Commissario ou delegado, nas mãos do 
qual a dita inscripção será entren-ne. 

Os abaixo assirruados lêem a honra, ele . 

O Barão de S. Vincent. 
Carlos Sluart. 
H . Conde àe Gollz . 
.Pozzo di Borgo. 

Paris, 25 de Abril de 1818: 

O abaixo assignado, 1\Iini slro c Secretario d'Estado dos Nego
~ios Estrangeiros de Sua l\1agestade Christianissima, em r_esposta 
a Nota de Suas Excellencias os Senhores Embaixador e .MJmslros 
das Cortes de Austria Gran-Bretanha Prussia e Russia, em data 
de hoje, tendo por objecto fazer consta_r varias pontos que devem 
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ter a mesma forca c ,-a]or como se fossem textualm ente inseridos 
n a Convenção qÚe acabam de assignar, tem a honra de lhes de
clarar : 

1.o Que como as dotações concedidas pelo antigo Governo não 
foram dadas sobre o Thesouro publi co, mas si m sobre os bens per
tencentes ao dominio cxtrao rdinar io,. que en tão fo r mava um a ad
minis tracão inteiramente separada, fica entendido que as cstipula
cões da éo nvencão assirruadá na da ta de hoje , relati vamente ao p a
gamento das cli~ i das cl~ Govern o F rancez para com part iculares, 
n ão lhes são applicaveis c crue em consequencia , sem em nada p re
j udicar as obrigações cl~ l"~t:ança, nem os direitos dos do natari os, 
as sob reditas estipulações não poderão em cas? algum ser op~os tas 
ás r eclamações qui;) os d itos particulares se julgassem auctonsados 
a fazer . 

2.0 Que as estipulações da d ita Convenção não se appli cam ás 
reclamações que os Membros da Legião de Honra, sub ditos de Po
tencias estrangeiras, houverem de fazer para o pagamento do que 
se lhes possa ter ficado a dever de seus ordenados , anteriormente 
a ~O de Maio de 1814 . 

3.0 Que a reserva fe ita 'no sobredito§ 1. 0
, rela tivamente ás do

tações, é igual mente np pl ica;-el, sem em. nada prejudicar a suava
li dade, ás reclamações individuaes que foram explicitamente sepa
radas da Convcncão d'este dia. 

4 .0 Que os f~ndos de origem estrangeira , l iq uidados e inscri
ptos no Grand Liv_re, cujos certificados de inscripção não foram 
entreg ues ás partes mteressadas, porque os seus credi tos não subiam 
a cincoenta francos de juro, serão satisfeitos pela l? rau ça . Para es te 
fim, todos aque!le"s que são concernentes aos subditos de uma mesma 
P otencia , serão reunidos em uma só mesma inscripção em nome do 
seu Commissario ou delegado, nas mã os do q ual a dita inscripção 
será en tregue. 
· O aba ixo assignado, ao dirig ir a Suas Excellencias a adhesão 
d o seu Go~erno ás est ipulações acim a referidas, _tem a honra de 
lhes ren ova r as segu rancas de sua alta consideraça o. 

Pa rís, 25 de Abri l d~ 1818. 

Ricbel ieu . 

A Suas Excell encias os Senhores Em baixador 
e Min istros das quatro Côrtcs, etc. etc. 
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I 
QUANTIAS IREGLAàiAÇÕES SOllMAS I ESTADOS LIQUIDADAS AD111TTIDAS RECLA11ADAS. 

E PAGAS. POR AJUSTE. 

francos francos francos 
Anhalt-Dessau .... . . . . 37U.719 6.211 373.507 
Anhalt-Bernburgo ..... 446.194 350.000 
Austria ....... . ...... 189.383.So6 '.!.61'.1.642 25.000.000 
J3ad en .. . .... .. . . ..... 1.4U.86G '117.006 650.000 
Baviera . .. . . . ... ... . . 78.0'23.766 B44.U60 10.000.000 
Bremen ......... . .... 3.769.376 689.923 1.000.000 
Dinamarca .......... . 46.599.61'1 2.734.0~7 7.000.000 
Estados Romanos . . .. . 29.7"28.487 1.'299.074 5.000.000 
Bespanha .... . ....... 215.014.775 3.497.185 17.000.000 
Francfort . ... .. ....... 3.861.038 "15.818 700.000 
H esse Eleitoral . . ...... 643.047 85.1181 507.099 
·Gram-Ducado de H esse, ( 

U19.GG11 
Saxon iaWeimar, i\Ieck-
Jemllurgo-Strelitz, OI- 24.419.9"22 8.000.000 demburgo, Saxonia-Go ) 

~~au'ss ~-c~-~~~~~~ r~~.~ 
llanover .... . ...... . .. .J.O.G07.700 7.677.4'2'21 10.000.000 
:Hamburgo ... . ..... . .. 81.927.374 6.948.8501 20.000.000 

Iw1;sn!~n.i~~ . ~.I~~~ .d~ ! 19.995.311 3.000.000 
Lubeck .. .. .. .. .... . .. 5.718.958 881.'.!69 2.000.000 
l\J ecklemburgo-Schwerin 1.6"25.969 1'>'" 400 500.000 
Ducado de Nassau . .. . . 1 . .J.59'2i'2 - ::!. - I 127.000 
Ducado de Parma ..... ~.716.10'2 888.383 1.000.000 
Prussia ... .. ... . . . .. . '135 .05U18 19.269.9"23: 5'2.003.~89 
Paizes Baixos . ....... . 219.4.04.504 28.672.9591 33.000.000 
Portugal . .... . . . .... . 32.024.53 1 818.736 
Saxonia (Reino) ....... 15.6M.580 632.5~9 4.500.000 
Sardenha .... . ...... . . 85.801Ui94 7.94H60i 25.000.000 
Saxonia-Meinungen ... . 45.255 20.694 
Suissa .. ...... ... .... 28.115.0"21 4.26.831 5.000.000 
Toscana . . ......... . .. 10.315.615 4.594.6201 4.500.000 
WUTt~mber~ .. . ·: .. . · .. 702.030 1 930 400.000 
Saxoma e I russ1a .... . 5.624.845 567 .092 2.'200.000 
Besse Eleilot:al e Saxo- ~ 

nm-We1mat . ... . .. . . 17 .512 14.000 

~~~~-~~~·~~~t~~~- ~. ~~~ ! 556.937 ~00.000 

Hesse Darmstadt, Prus- ! 2. 7.J.5.877 800.000 sia e Baviera ......... ' 
Banco de Hamburgo .. . 10.000.000 10 .. 000.000 
Hesse peitoral e Saxo- ! 7.099 ma-"W e1mat ....... .. 
:H esse Ele!tot·~l , . Ba~iera ~ 856.066 e Saxonm-'' e1ma1 ... 
Besse Eleitoral, Prussia, 1 260.015 160.000 Hanover e Brunswick. 

Total. .. ... . 1.296.904.562 102.352.499,240.824.325 

TOTaL. 

francos 
379.i18 
350.000 

27.612.642 
767.006 

1"1 .244.060 
1.689.923 
9.734.077" 
6.299.074 

20.497 .185' 
715.818 
592.217 

9.4"19.667 

17..677.4'22 
26.948.850 

3.000.000 
2,881.269 

625.420 
127 .000 

1.888.383 
71.'273.212 
61.6"72.959 

818.73G 
5.132.559 

32.944.460 
20.694 

li.426.831 
9.094.620 

401.930 
2. 767.092 

14.000 

200.000 

800.000 

333.016.824 



REGULAMENTO :pE POLICIA. E . TARIFA DE DIREITOS PARA A 

LIVRE NAVEGAÇÃO DO RIO DOURO, ASSIGNADO EU LISBOA 

A 23 DE l\JAIO DE 1840, E QUE FAZ PARTE DA CO"'VENÇÃO 

DE 31 DE AGOSTO DE 1835 E?iTRE AS CORÔAS DE PORTUGAL 

E DE HESPANHA. (1) 

(DO EXEliPL!R OFF!C!AL.) 

Üs abaixo assignados, Francisco Joaquim l\laia e Joã~ 
Ferreira dos Santos Silva Junior, Commissarios nomeados 
por Sua Magestade Fidelíssima, e D. Carlos Creus e D. 
João Rodrigues Blanco, Comrnissarios nomeados por Sua 
Magestades Catholica, para formareJll a Commissão ~lixta 
encarregada de rever o Regulamento de Policia e Tarifa de 
Direitos para a livre navegação do rio Douro, feito por ou
tra Commissão em 14 de Abril de 1836, em conformidade 
dos Artigos m e rv da Convenção celebrada entre as duas 
Corôas em 31 de Agosto de 1835; depois de terem proce
dido ao exame e revisão, que lhes foi incumbido, com a at
tençâo que reclamava tão importante objecto, em repetidas 
conferencias, accordaram em formar e apresentar á approva
ção dos respectivos 'Governos, em substituição d'aquelle, .o 
-seguinte 

Regulamento de Policia e Tarifa de Di1·eitos para a livre 
navegação do Douro. 

TITULO I. 

Disposições Geraes. 

ART. I . 

Declara-se livre para os sub~~os de a~bas as Corôas 
.sem restricção alguma e sem cond1çao especial, que favoreça 

(I) Foi mandado executar em 'PoTtugal pela Carta de Lei de 27 de 
JaneiTo de 1a41. e em Hespanlta pelo Real Decreto de 23 de Fevereiro 
elo mesmo anno. · 
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1840 mi).ÍS aos de uma que aos de outra, a navegação do rio Douro 
M;~o em t{)da a extensão que for navegavel agora,. ou que possa 

vir a ser navegavel para o futuro. · . 
$ 1.6 Esta liberdade se entenderá sómente de Reino a 

Reino, em toda a extensão do rio, para os barcos de am
bas as Nações, porque a navegação de cabotagem, que tiver 
Jogar na parte do rio, de que as duas margens pertencerem 
a um dos dois Reinos, continuará privativa de cada uma das 
duas Nações, a crue pertencerem as duas margens. 

§ 2.0 As pessoas e barcos que se empregarem na nave
gação do Douro, em .conformidade da Convenção celebrada 
entre Portugal e Hespanha em 31 de Agosto de 183õ, fi
cam sujeitas a este Regulamento e á Tarifa junta. 

ART. II. 

O importe dos direitos de transito, a que fica sujeita 
es~a nave~aç~o, pertence exclusivamente áquella Nação em 
CUJO terntono se cobrar. 

ART. III. 

, :t'fenhum dos Governos poderá conceder privilegio ex-
clusivo, para o transporte pelo Douro, de generos ou de pes
soas, e será obrigado a dei x.ar sempre aberta a competencia. 

ART. IV . 

Nenhum dos Governos respectivos poderá augmentar o 
direito de navegação que for fixado nas Tarifas d' este Re
gulamento, a não ser ele commurn accorclo, e quaudo assim 
se julgar conveniente; nem poderá impor, debaixo de qual
-quer denominação, algum outro direito novo que pese so
bre os navegantes. , 

ART. V. 

As Pautas das Alfandegas actuaes, ou que para o futuro 
existirem, ficam em força e vigor, e o commercio, que se 
fizer pelo rio, sujeito ás Leis geraes dos dois Estados sobre 
a importação e exportação de generos nacionaes e estra?..: 
geiros, reguland'o-se o pagamento dos direitos pelo teor ht
teral do ArtiO'o vm da Convenção de 31 de Agosto de 1835. 
Fica portant~ ao livre arbítrio dos Governos de cada um 
dos Paizes estabelecer as disposições fiscaes, que julgarem 
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convenientes para evitarem o contrabando e o descaminho 
dos direitos. 

§ unico. Mas se em alguma das duas Nações forem iauaes 
os direitos, que pagarem todas as nações estrangeiras, de ~odo 
que nenhuma seja mais favorecida, não terá Jogar em tal uso 

· o que estabelece o Artigo vm da Convenção, sobre o pagar 
os direitos da nação mais favorecida, mas sim o terá a respeito 
d~s ~uas Contratantes n' aquella, em que não sejam iguaes os 
direitos que se exigirem ás mais estrangeiras, por haver algu
ma mais favorecida. 

ART. YI. 

Todos os generos, fructos e effeitos procedentes de Hes
panha, de qualquer especie que sejam, podem ser conduzidos 
pelo rio até á Cidade do Porto, onde serão depo itados ou 
baldeados, para serem baldeados pela barra do Porto como 
conv ier aos interessados. 
. § 1.° Fica probibida a entrada e transito dos vinagres, 

vmbo , aguardentes e bebida espirituosas procedentes de 
Hespanha pelo rio Douro, até que os dois Governos se ac
cordem sobre este importante objecto. 

§ 2.0 Os generos q:uc são ou vierem a ser por estanco 
em Hespanha, e os que são ou forem de contratos <!a Co
rôa em Portugal, ficam sujeitos ás leis e reaulamentos por 
que se governam taes estancos e contratos. 

ART. VIL 
Os generos e objectos que entrarem pela barra do Porto 

para o porto- franco, e d'elle sairem para serem importados 
pelo Do~ro na Hespanha, poderão ser conduzidos a ella pelo 
mesmo riO, pao-ando os direitos de entrada e consummo es
t~belecidos, o~ que estabelecerem as l e~s em Portugal, e 
neste caso não pagarão direito de deposito. 

ART. VIII . 

Os Governos das duas Nações se obrigam a conservar 
desembaraçada a navegação do rio Douro, e no esta_do em 
que actualmente se acha, cada uma na parte respectiva do 
seu territorio, fazendo para esse fim as obras necessarias, e 
promettem alem d'isso occupar-se efficazmenle de melhorar 
pela maneira que for possível a dita navegação. 

1840 
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ART. IX. 

Para pagamento das despezas, a que dêem logar as obri
gações do Artigo antecedente, se applicará não só o importe 
dos direitos de navegação, mas tambem o importe das mul
etas que se impozerem pelas infracções d' este Regulamen
to; isto alem de qualquer outro rendimento, ou auxilio, que 
qualquer dos Governos possa prestar a um objecto de tão 
grande interesse. 

ART. X . 

Os indivíduos, que limitarem o exercício da navegação 
a um só dos dois Paizes, e os que se occuparem na passa
.gem de efíeitos ou pessoas de uma margem para a outra, 
sem tocar no Reino visinho, não são c<imprehendidos n'este . 
Regulamento, emquanto não prejudicarem o livre transito; 
e cada uma das duas Nações estabelecerá para estes as re
gras de policia que julgar convenientes. 

ART. XI. 

A nave.gação pelo rio Douro, de Portugal para a Hes
panha, e VICe-versa, fica reservada aos subditos das duas 
Nações indistinctamente; e os barcos Portuguezes em Hes
panha, ·e os Hespanhoes em Portagal, serão considerados 
como nacionaes. Os barcos serão tripulados segundo dis
põem as leis marítimas dos respectivos Paizes para- as em
barcações do alto mar. 

ART. XII. 

Se por desgraça (o que não é de esperar) se declarar a 
guerra entre os dois Paizes, não poderão soffrer embargo ou 
confiscação, assim os barcos, como os effeitos depositados 
JJu conduzidos pelo rio até ao tempo de declaração de guer
ra, e igualmente os edificios destinados ao uso da navegação 
e da arrecadação dos direitos. Tambem serão religiosamen
te respeitadas as pessoas na navegação empregadas, assim 
co.mo toda a 'prophedade particular, que se ache no caso 
prevenido n' este .Artigo. 

ART. XIII. 
Em caso de peste cada Estado adqptará as regras even

tuaes que melhor éonvenham á sua segurança, procurando 
que o commercio soffra o menos possível. 
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TITULO ll. 

Das obrigações dos A1·raas e Conductores de Barcos, Cm·ragadores 
e mais inte1·essados. 

ART. XIV. 

O Portuguez e Hespanhol, que na qualidade de Arraes 
ou Conductor de um barco se dedicar á navegação do Douro, 
d_everá mostrar a sua idoneidade perante as Auctoridades de
Signadas pelos respectivos Governos, das quaes obter& uma 
Patente devidamente auctorisada, pela qual conste seu nome, 
~ptid~o e mais circumstancias, que não deixem du~ida da 
Identidade 4a sua pessoa, expressando tambem as obngações 

. e penas a que fica sujeito. 
ART. XV. 

. O Arraes é tambem obrigado a levar cwms igo um l\lla
mfesto da carga que conduzir, na fórma que explica o Mo
delo n.o 1. O Manifesto será assignado pelo Arraes ou Con
ductor, e, se não souber escrever, por pessoa auctorisada 
por elle, e será responsavel pelo que se declarar n' este d0-
c?mento. Ao Manifesto se ajuntarão como documentos jus
tificativos os Conhecimentos ou No tas, assignadas pelos in
teressados, dos effeitos que entregam ao Conductor, o qual 
procurará que o referido Manifesto seja visado, e d'elle to
mada a competente nota pelo respectivo Agente ,Consular, 
se o houver no poFto do embarque; e, não o havendo, _fará 
as suas vezes o Administrador da Alfaodega, e na falta deste 
a Auctoridade local. Os Arraes dos barcos, logoque che
guem aos portos em que estiverem situadas as Alfandegas, 
apresentarão nas mesmas os seus 1\'l:mifestos com aquellas 
formalidades que exigire_m as leis dos dois Paizes. 

ART. XVI. 
O Arraes ou Conductor é responsavel pelos effeitos aos 

carregadores e interessados, desde que os ,receber no em
barcadouro ou Jorrar em que se dê por entregue d' elles; e 

' tl . d não lhe servirá de escusa o ser ob1nga o a separar-se do 
barco aom motivo justificado, pois ~·este caso de-ve cleixar 
pessoa de sua confiança que o substitua. 

1840· 
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ART. XVII. 

O ajuste dos salarios e o preço dos fretes serão de tal 
maneira livres entre os Arraes, marinheiros e mais interes
sados, que nem os ·Governos poderão servir-se dos barcos, 
sem que os donos ou Arraes convenham com elles nos preços. 

TITULO UI. 

Dos Barcos e Balsas. 

ART. ·XVIÚ. 

Os barcos destinados a navegar d'um para outro Reino, 
devem ser construidos com a solidez e requisitos peculiares 
á natureza d' este rio, e nenhum poderá ser de lotação me
nor de cem quintaes. O dono do barco o apresentará á Au
cto~idade, que em um unico logar a proposito designar cada 
U!fl dos Governos, para ser inscripto na matricula, e acre
ditar a sua lotação, e tomar o numero que. lhe correspon
der, expedindo-se uma Patente ou documento que declare 
estas circumstancias. Este documento ou Patente do barco 
j~mto á Patente da idoneidade do Arraes, estipulada no Ar
tigo xrv d' este Regulamento, são ·bastantes para fazer esta. 
navegação. 

ART. XIX. 

As balsas ou conducções de madeiras, que se fizerem pelo 
rio, deverão ser precedidaa por uma lancha ou barquinha 
na distancia de 100 braças, pelo menos, com o fim de avi
sar os arraes dos barcos; e os donos ou encarregados de 
{}ualquer machina ou effeitos, que possam soffrer damno, e 
alem d'isto levarão tambem uma .bandeira azul na elevação 
sufficiente. Estas formalidades não porão a coberto a res
ponsabilidade do Conductor, se elle não tiver adaptado as 
~?is precauções necessarias para evitar até o menor pre
Jmzo. 

ART. XX. 

Todos os barcos destinados a esta navegação levarão a 
bandeira nacional, e o numero marcado na sua patente, es
cripto em grandes algarismos na véla, e na proa e popa em 
lados oppostos. 
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TITULO IV. 

Dos Portos habilitados, Armazens c Depo.sitos. 

AUT. XXI. 
Cada um dos Estados habili tará em seu territorio os 

portos que tenha por conveniente escolher para esta nave
gação. Portugal designa a Cidade do Porto. Designa tam
h.em para regi.slo o sitio mais a proposito no confluente do 
no Agueda com o Douro, e mais outro no confluente do 
rio Sabor com o Douro. Em qualquer d'estes registos se 
€stabelecerá uma Alfandega para o despacho dos generos 
vindos de Hespanha, que sejam admittidos a consummo no 
interior de Portugal. Na Cidade do Porto haverá outro re
gisto, deposito e Alfandega Geral. A Hespanha designa por 
agora a Fregeneda; e para o sitio, em que se ha de estabe
lecer caes, a conlluencia do Agueda com o Douro, ou outro 
igualmente commodo. 

ART. XXIJ. 

Para evitar fraudes, nenhum barco poderá conduzir .cf
feitos para consummo juntamente com os destinados· para de
posito, nem passar de noite o registo da éonfluencia do 
Agueda com o Douro, nem o situado na conlluencia do Douro 
com o Sabor, nem carregar ou descarregar senão nos por
tos hahilitad~s, excepto depois de ter pago os direitos de 
consum mo. E permittido comtudo embarcar e desembarcar 
passageiros, sem por elles se pagar direito algum de. n.ave
gação, conformando-se com os Re (Tulamentos de Poltc1a. o 

ART. XXIII . 
Em cada porto haverá os armazei1s ne~essario.s parare

colher as mercadorias e se farão os edificws uteJs; e para 
' r r governo d' estes, e dos portos e caes, cada N aç?o tormará os 

regulamentos opportunos, de que dnrá conhecimento á ou
tra para haver a possivel uniformidade . . 

ART. :XXIV. 

Emquanto se não organisar na. Cidade do Porto 0 de
posito especial mencionado no Art1go VJII da Convenção de 
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:1l8iO 31 de_ Agosto de 1833, se se~ruirão as_~,re~rras geraes esta-
-m-aio h I d v v 
l~S e ec1 as para o porto-franco, que actualmenle existe na. 

mesma Cidade. 

TITULO V. 

Dos Direitos da navegação, modo de os a>·1·ec~tdar, e dos Empregadoso 
pam este objecto. 

ART. XXV. 

Todo o ind-ividuo, ·que «onduzir um barco pelo :Douro, 
pagará os seguintes direitos de navegação: 

1.0 O .direit0 de transito pelo peso da carga, com a de
n0minação de «direitos de carga>>; 

2. 0 O direito de estada, de ancoragens ou de porto, com 
a denominação de «direito de porto>>. . 

Os direito~ de transito pela carga se pagarão pelo peso· 
do que conduz1rem, regulando-se pela Tarifa n. 0 2. O di
reito_ unico de estada on ancoragem se pagará pela perma
nencJa do barco nos portos habilitados do rio, cobrando-se 
conforme a Tarifa. n. o 3. 

ART. XXVI. 

Pagará ·màis nos casos, que assim o exijam, os .direitos-
de deposito e armazenacrem dos effeitos que conduzir. -

Para o pagamento d~s direitos de deposito na Cidade do 
Porto se estará pelo que determina o Artigo vm da Con
v.ençâo, e o Artigo XXIV d' este l{egulamento. 

Os direitos de armazenagem nos mais portos habilita
dos, ou que se habilitarem, se determinarão de comm~m 
accordo, logoque cada um dos Governos tenha c~nstrmdo· 
ou designado os edificios que destina para este ob.1ecto. 

ART 'XXVU. 

Os effeitos mencionados na Tarifa n. 0 2 pagarão os di
reitos de navegação n' ella especiàcados, calculados pelo seu 
peso; mas as madeiras em bruto, conduzidas em balsas, não 
pagarão direito algum de transito. _ 

AUT. XXVIII . 

Haverá as competentes casas de arrecadação para o re-
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~ebimento d'e tes direitos, nomeando cada Governo os Em
pregados que julgar convenientes, estabelecendo as rcO'ras 
mais simples para a cobrança, a fim de evitar embaraç~s e 
vexames na naregação. 

AllT. xxn:.. 
Haverá em Portugal duas casas de arrecadação, uma no 

Jogar onde se estabelecer a Alfandega da fronteira, e outra 
na Alfandega da Cidade do Porto. Na He panba haverá por 
agora urna casá de arrecadatão d' e ta . e pecie, a qual e 
collocará no porto de Fregeneda. 

O importe dos direitos estipulados na Tarifa n.0 2 se 
entendem ser pela navegação em toda a extensão do rio per
tencente a PortuO'al, e se cobrará m tade em cada uma das 
dua casa de arrecadação, tanto descendo como subindo o 
rio. Na Fregeneda não e pagará por aO'ora direito a!O'um 
de navegaç.ão; mas pela parte, que no futuro o rio for na
vegavel dentro do territorio Hespanbol, se cobrará o que 
proporcionalme!Jle lhe corre ponder conforme a indicada 
Tarifa. 

ART. XXX. 

As Tarifas serüo impressas, e affixadas nas casas de ar
recadação para serem vistas pelos interessados. 

ART. XXXI. 

Para o pagamento de toda a classe de direitos de nave
gação servirá de base o Manifesto, que deverá ter o Arraes 
ou Conductor, nos termos indicado no Artigo x• d'e te 
Regulamento, e não e procederá a verificar a certeza do que 
n'ell~ se refere enão quando haja duvida fundada da · ua 
exatidão. 

ART. xxxn. 
O paO'amento do direitos e fará na moeda do paiz em 

que e pagar, emquanto 0 dois Goíeroos não_ fizere~ l_a
rifas para a admissão das moedas de ambas a • ações JDdis
tinctamen te. 

ART. XXXIII. 

Na occasião em que e ~zer o paga_mento os Empreoa
dos tomarão uma nota resumida do ::Uamfesto que contenha 
o nome do Arraes 0 numero do barco, o eu destino e a 
quantia paga; pas;ando o recibo da mesma no Manifesto, 
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18-1.0 com o numero que lhe corresponder pela ordem dos pa-
iUaio 

123 gamenlos. 
ART. XXXIV. 

Para que os Empregados sejam conhecidos se lhes dará 
um distinctivo particular; e os barcos, de que se servirem 
no exercicio das suas funcções, trarão no centro da ban
deira nacional o letreiro Dou1·o. 

ART. XXXV. 

Para evitar arbitrariedades e exacções injustas, se esta
belecem de commum accordo os emolumentos seguintes: 

1.0 Pela Patente de idoneidade do Arraes, oitocentos 
réis em Portugal, ou um peso duro na Hespanha; 

2. 0 Pela Patente do barco, quatrocentos réis em Por
toga!, ou meio peso duro na Hespanha; 

3.0 Por_ visar o Manifesto pelos Agentes Consulares, qua
trocentos réis em Portugal, ou meio peso duro em Hespanha. 

TITULO VI. 

Das A·vm·ias e Ar-ribadas forçadas. 

,UtT. XXXVI. 

Se algum harco naufragar, ou soffrer avaria tal, que 
occasione a perda total ou de parte da sua carga, o Arraes. 
ou Conductor, ou as pessoas que se tiverem salvado, se 
apresentarão immediatamente á Auctorid.ade local mais pro
xima, a fim de que esta, passa ndo-sem demora ao sitio em 
que tiver acontecido a desgra ça, e em companhia de um 
Escrivão e duas testemunhas, lavre um auto de tudo o que 
tiver occorrido, averiguando a certeza do facto, e formando 
um inventario de todos os effeitos salvados, para uni-lo ás 
diligencias que se praticarem. De todas estas diligenc!a~ se 
dará um documento no Arrues ou Conductor, e o ongmal 
será remettido á Alfandega , para onde _se destinava o barco. 

I ART. XXXVII. 
_Os effeitos, que por arribadas forçadas especificadas no 

Artigo antecedente se descarregarem em qualquer logar, 
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serão conduzido , se for pos ivel, a edificios em que fiquem 
bem arrecadados, pagando n'este caso os direitos de arma
zenagem, e as despezas gue s~ _fizerem com a conducçuo 
dos effeitos, e com os mms auxii10s que receberem. 

ART. XXXVIII. 

Os Arraes ou Conductores não poderão demorar-se, nem 
baldear, nem descarregar, senão uos Jogares habilitados, e 
com as formalidades prescriptas, excepto quando o exigir a 
natureza particu!ar do rio, e os obstaculo da sua navega
ção, que faz indispensavel aliYiar os barco para pas ar cer
to pontos, e n'este caso o Arraes é responsavel pelas frau
des que se commetterem, sem prejuízo das precauções que, 
para as evitar, adaptarem os dois GoYernos. 

ART. XXXIX. 

_Os barcos e effeitos, que pelas causas indicadas se vejam 
o~m~ados a voltar ·atraz, não pagarão n'essa viagem novos 
dire1tos de na egação, nem de porto . 

ART. XL. 

As Auctoridades de ambas as margens do rio auxilia
rão os barcos, que por temporaes ou avarias não possam 
continuar a sua viagem pelo meios e com os recursos que 
a humanidade exige, e são conformes com a intima alliança 
de dois povos irmãos. 

TITULO VII. 

Das Penas por infracções d'este Regulamento. 

A.RT. XLI . 

Os que infringirem as di posições d'este Regulamento 
ficam sujeito ás penas correcc10naes n' elle especificadas, a 
quae con istem: 

1. 0 Na indemnisação de perdas e damnos; 
2. o Em multas; 
3.0 Na suspensão ou privação do exercício de nave

gação; 
4.0 ~a su pensão ou destituição do emprego. 

18i0 
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ART. XLII. 
18iO A pena por indcmnisação de perdas e damnos será im-
Maio d 

23 po ta quan o e te forem causado pela falta de cumpri-
~ento da r~gras estabelecidas, e e pecialmente pela infrac
çao dos Art1gos :x.rv, XIX e xx d'este Regulamento, alem 
da multa determinada no segu inte ArtiO"o . 

ART. XLIII. 

Aquelles que se não proverem com a competente Patente 
de navegação, e os que não apresentarem seus barcos para 
a matricula e numeração, e os que obstruirem os caminhos 
l~terae e de irga, ou ala(Tem, e os que não levarem Ma
mfesto em devida fórma, e finalmente os que não observa
rem qualquer das regras estabelecidas, pagarão uma multa 
de mil e seiscentos a dezeseis mil réis, ou de quarenta a 
quatrocentos reales. 

ART. XLIY. 

Aquelles que defraudarem o pagamento do direitos de 
navegação, passando malicio ameote o sitio, onde deva pa
gar-se aquelle imposto, desprezando as intimações que e 
lhe tiverem feito; e aquelles, em que se encontrar a diffe
rença de mais de 5 por cento entre o l\lanifesfo e o peso da 
carga, ficarão sujeitos ãs penas impostas pelas Leis fiscae . 

.lll.T. XL\. 

O Arraes ou Conductor que for condemnado tres rezes 
por infracçõe d' este Regulamento · erã uspeoso do exerci
cio d' esta occupação por um anno; e, se ainda reincidir, será 
suspenso para sempre. 

ART. XLVI. 

O recibo das multas e pas ará no Maoife lo com a ex
plicação das causas que as tiverem motivado, e se afii~ará 

, lodos os mezes publicamente nas casas de arrecadação, e ao 
lado das Tarifas de direitos, uma lista das exigidas. 
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TITULO VIII. 

Dos Juizes, e do modo de procede,r nas Causas da Navegação . 

ART. XLVII. 

Os Juizes respectivos de primeira instancia, ou as At~c
ridades, a quem com petir em cada um dos dois Reinos, 
t-omarão conhecimento das contravenções d' este Regula
mento, e da applicação das respectivas penas dos infractores. 

ART. XLVIII. 

Cada um dos Estados se reserva a faculdade dt regis
tar extraordinariamente os barcos suspeitosos de fraude nos 
dire~tos d'esta navegação, não se procedendo a' isso sem 
motivo ou causa legal, debaixo da responsabilidade dos Em
pregados. N'esle caso se procurará que a detenção seja a 
menor p_ossivel, e que o exame da carga se verifique sem 
seu detnmento. 

TITULO IX. 

Da execução d'este Regulamento. 

ART. XLIX. 

Este Regulamento terá força e vigor tres mezes, o mais 
tardar, depois Je approvado pelos dois Governos, que se fará 
em u~ me1., ou antes se for possível, e não poderá se_r al
terado sem o seu mutuo consentimento, como parte mte
grante da Convenção de 31 de Agosto de ~~35, seg?ndo 
o Artigo XI da mesma. Fica comtudo sujetto ás dtspo-
sições dos Artigos seguintes. 

ART . L . 

Passados dois annos contados do dia em que se pozer 
em vigor este Regulamento,_ se _reunirá precisament~ uma 
Commissão Mixta, a qual, mletrando-se do cumpnmento 
.das precedentes regras, das difficuldades ao executa-las, e 
das reformas ou melhoramentos de que fo~em susceptíveis, 
proponha as alter~ções que achar necessanas. 

TOM, VL 17 
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ART. LI. 
1840 · Urna Commissão Mixto , na fórrna da antecedente, se 
:Maio · d ( 23 reumrá e certo em certo tempo; mas a convocação que não 

poderá exceder o intervallo de tres annos) será fixada pelas 
duas Potencias, a fim de vigiar sobre a execução e melhora
mento de tudo o que diz respeito á li vre navegação do Douro. 

Lisboa, e Sala do Thcsouro, 23 éte :ftt1aio de 1840.= 
Francisco Joaquim l\íaya= Joã.o Ferreira dos Santos Silva 
Junior=(e na parte Hespanhola assignados) Carlos Creus 
= Juan Rod:rigues Blanco. 

N.0 1. 

NAVEGAÇÃO DO DOUR@-. 

Manifesto que debaixo de sua 1·esponsabilidade apresenta 
o An·aes N. N . do Bano Portugue::; N .0 4, de quatTo
centos quintaes, como consta da sua Patente, e sáe da 
F1·egeneda com destino á Oidade do Porto, conduzindo 
a carga seguinte. 

"' ' ?"5 ' o ·= tO ~ ~ 
. .!. c "' §.2 <.D 

c 
C) o :"!~ 

1 
t "" "' ~ •.n "- .5c: ·;;; 

""' :::7-= I::DO "' ::::u) §S o Peso em quin- ou o 
8~ O<n 

00 o> = u.:: u~ tacs Portu- o;:: o 'A :... c ?-.=:;~ o"' .,.., "' I o2 'f) :... 

"'"' ~..g "' o..:g 
.ge co guezcs ""'"' I=> -:-

"O ... > :-§o ~5.8 

~ ~ 
o o 3 :z; --:::: --;;": ~ E 

~ "'"' o =>-o oss z ~ Ci 

MC 6 1 Pipa 10 qt. 2 @ I Azeito Porto, N.'N. N.N. 

2 01a16 6 Caixas 2 " 3" Sedas ou l'í.N. I i'\. l '. 

3 FJ\í 1 a !JO !JO Sacos 100 " Trigo o quo N.N. N.N. 

~ OB 7 'a 67 60 Sacas 21l0 " . Lãs for N.N. N.N. 

157 363 " 1 ,, 

Declaro que, conforme os Conhecimentos, a carga, que 
conduz o rnen ballco, consta dos generos acima menciona-
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dos, e que o seu peso total é de trezentos sessenta e tres 
quintaes e uma arrobn portuguezes. 

Fregeneda, 15 de Agosto de 1840. 

O .Arraes 1-. X., ou a eu podido, por não 
saber escrever. 

V~sto . 

~ - N. Agente Consuiar. 

Francisco Joaquim "Iaya. 
João Ferreira dos Santos Silva 

Junior. 

Carlos Creus. 
Juan Rodrigues Blanco. 

--.o 2. 

NáYEGAÇÀO DO DOuRO. 

Tarifa dos direitos de transito pelo Douro pelo peso da 
carga, que nategar em toda a extensão, em que ambas 
as margens pertencem a Portugal, desde o confluente 
do Agueda até á Cidade do Porto, pagando-se metade 
em ectda uma das duas casas ele arrecadação estabele
cidas. 

Todos os fructo , gencros e effeitos de qualquer natu
reza que sejam (excepto os abaixo especificad~s) pagarão, 
sem atlender á sua qualidade, ou ralor, por qumtal portu
guez, oitenta réis. · 

Toda a qualidade de cereaes e legumes P~9arão por 
quintai portuguez da mesma fórma, quarel!ta rels. 

Os generos seguintes pagarão por qmntal portuguez, 
vinte réis : 

1.0 Terras e pedras al_uminosas ; 
2 .0 Lenha, carvão e CiDZ8 

3. o Gesso, cal e telha ; 

18!1b 
li aio 
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18to 4. 0 Louças ordinarias; 
~~io õ. o Carvão de pedra e vi trato commum; 

6. o Pedras e terras vitriolicas; 
7. o Adubos para as terras; 
8. 0 Hervas de pasto, fêno, forragem e palha; 
9.0 Pedras de cónstrucção. 

1 O. o Madeira lavrada e aduellas; 
11.° Frutas frescas. 

As madeiras em bruto conduzidas em balsas são livres 
de todo o direito de transito. 

Os cereaes só poderão ser ~onduzidos ensacados, em
barricados, ou de qualquer fórma em volumes fechados, que 
contenham numero certo de fanegav, que serão marcadas 
n'esse volume, assim como o seu peso, e nunca poderão ser 
conduzidas a granel. 

Os líquidos serão conduzidos em volumes, que conte
nham numero certo de arrobas, que será marcado, e o seu 
peso na mesma fórma. 

Os outros generos só poderão ser conduzidos em volu
mes fechados, declarando por fóra o seu peso, medida e 
qualidade. Exceptuam-se d' estas disposições os generos 
co~stantes dos onze Artigos acima, que pagam vinte réis por 
qmntal. 

A clausula para serem conduzidos em sacos os cereaes 
desde Hespanba até ao deposito no Porto, tem sómente por 
objecto impedir fraude e contrabandos, pois, logoque che
guem a entrar nos armazens do deposito, poderão despejar
se os sacos, e pôr-se a granel com o fim de serem bénefi
ciados, e impedir a sua deterioração. 

Francisco .Joaquim Maya. 
João Ferreira dos Santos Silva 

Junior. 

Carlos Creus. , 
J uan Rodrigues Blaoco. 
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N.0 3. 

NAVEGAÇÃO DO DOURO. 

Tarifa dos Direitos do porto, ou estada e ancoragem. 

Sómente nos pQrtos habi litados no ~io, em que haja 
Alfandega, os barcos pagarão em cada v1agem com carga 
ou vasios, a saber : 

Os barcos de lotação de cem até trezentos quintaes
quatrocentos réis em Portugal, ou dez reales de vellon em 
Hespanha. 

Os barcos de lotação de trezentos e um quintaes para 
cima- oitocentos réis em Portugal, ou vinte reales de vellon 
em Hespanba. 

Francisco Joaquim Maya. 
João Ferreira dos Santos Silva 

Junior. 

Carlos Creus. 
J uan Rodrigues Blanco. 

1840 
Maio 
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TRATADO DE COi\BIERCIO E NAVEGAÇÃO ENTRE A UAINHA A 

ASSIGNADO El.U LlSBOA A 26 DE AGOSTO DE 1840, E RATI 

E PJILA DOS ESTADOS Ul'iiDOS DA A!lffiRICA E<U !23 DE AJlRIL 

HINGTON N'ESTA UI.'flli:!A DATA . 

(DO ORlCfl'AL QL'E SE "Co{;.\r.DA .·o AnCDri"O llto. SB 

Em Norne da Santissima e Indivisit:el T?·indade. 

18iO Sua Magestade Fidelissim'a a Rainha de Portue:al e dos 
Agosto Al v 

26 garves e os Estados Un idos da America, igualmente ani-
mados do desejo de manter as relações de boa intelligencia 
que até aqui ttem felizmente subsistido entre Seus respecti
vos Estados, e de estender, outrosim, e consolidar as rela
ções cornmerciaes entre Elles; e convencidos de que este ob
jecto se não póde melhor conseguir do crue pela adopção de 
um systema de inteira liberdade de navegação e perfeita re
ciprocidade, fundada nos princípios de equidade igualmente 
beneficos para ambos os Paizes, assentaram, em consequen
cia, de entrar em negociações paru a conclusão d'um Tra
tado de Commercio e Navegação, para cujo fim nomearam 
por Seus Plenipotenciarios, a saber: 

Sua Magestade a Rainha de Portugal, ao Illustrissimo e 
E_xcellentissimo João Baplista de Almeida Garrett, Seu Chro
msta Mór, e do Seu .. Conselho, Deputado da NaçTio Portu
gueza, Cavalleiro da Antiga e Mui to Nobre Ordem da Torre 
e Espada do Valor, Lealdade e l\'ler ito, Commendador da 
Ordem de Cbristo, Official da de Leopoldo na .Belgica, Juiz 
do :rribnnal Superior do Commercio, E nviado Ex.lraordi
nano e Ministro Plenipotenciario junto a Sua lUageslade Ca
tbolica · 

' 
E o Presidente dos Estados Unidos da America, ao Se-



SENHORA DONA l\Uf..IA li E OS ESTADOS U~IDOS DA A:IIERICA, 

F ICADO POit PARTE DE PORTUGAL EJI 8 DE iUARÇO DE 1841, 

D' ESTE ANNO, SENDO AS RATIFICAÇÕES TROCADAS Efif WAS-

CRETAR IA D.ES>ADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS. ) 

In the Name of the Most Holy and Undivided Trinity. 

H er Most FaithfuiiUajesty the Queen of Por tugal and 
of _Lhe Aiga:ves, and the United States of America, equally 
ammated w_1th the_desire o f maintaining tbe relations o f good 
understaodmg wh1cb have hi thcrto so happily subsisted bet
ween Their respectiYe States; o f e 'tendiog, also, and conso
lidating the commercial intercourse between Them; and con
vinced that this ohject cannot belter be nccompiished than 
hy adopting the system of aú entire freedom of navigation, 
and a perfect reciprocity based upon principies of equity 
equall y beneficiai to both Countries, have, in consequeoce, 
agreed to enter into n'egotiations for the conclusion o~ a 
Treaty o f Commerce and Naviaation, and They have appom
ted Their Plenipotentiaries f o~ tbat purpose, to w!t : 

Her l\'Iost Faithful :Majesty, tbe _ Mos t · I!Justr~?us a~d 
Mo_st Excellent John Baptist de Almeida Garrett! :brst His
tonograpber to Her said l\Jajesty, of Her Council,_ l\Iember 
of tbe Cortes, Knight of the Ancient and Most Nohle Or
der of the Tower and Sword, Knight Comman_der of_ the 
Order o f Christ, Officer o f the Order o f Leopold m BelgiUm, 
Judge of the Superior Court of C_ommerce, Envoy ~xtra
?rdinary and l\iinister Plenipotentlary to Her ~atho!Jc Ma
Jesty; 

·And the PresidcntoftbeUnitedStatesofAmerica,Edward 

1840 
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nhor Eduardo Kavanagh, Encarregado de Negocias dos mes
mos Estados n' esta, Côrte. 

Os quaes, depois de terem communicado um ao outro 
os seus respectivos plenos poderes, que se acharam em boa 
·e devida fórma, ajustaram e concluíram os Artigos seguin
tes: 

ART. I. 

Haverá entre os territorios das Altas Partes Contratan
tes reciproca liberdade de commercio e navegação. Os sub
ditos e cidadãos dos seus respecti vos Estados poderão mutua 
e livremente entrar nos portos, Jogares e rios dos territorios 
de cada uma das ditas Partés Contratantes, aonde quer que 
o commercio estrangeiro é ou vier a ser permittido. Terão 
igualmente liberdade de pousar e residir em qualquer parte 
dos ditos territorios, a fim de tratar de seus negocias; e 
gosarão, para esse fim, a mesma segurança e protecçâo que 
os naturaes do paiz onde residem, sob c<~mdição de se su
jeitarem ás leis e ordens do Governo que ahi regerem, es
pecialmente, aos regulamentos commerciaes em vigor .. 

Al~T. H. 

Os navios Portuguezes que ap~rtarem, carregados ou· 
em lastro, nos portos dos Estados Unidos da America, e 
reciprocamente os navios dos Estados Unidos da America 
que aportarem, carregados ou em lastro, aos portos do Reino 
e Possessões de Portugal, serão tratados á entrada, durante 
a sua estada no porto, e á saída d' elle, do mesmo modo que 
os navios nacionaes, vindos de iguaes procedericias, e~ re
lação aos direitos de tonelagem, de pharoes, pilotagem e 
ancoradouro; e bem assim quanto aos emolumentos e propi
nas das Auctoridades publicas, ou a quaesquer outros en
cargos e direitos, de qualqu~r natureza ou denominação que 
sejam, e que costuma111 levar-se aos navios de commercio, 
ou seja por conta do Governo, das Auctoridades locaes, ou 
de qualquer outro estabelecimento publico ou particular. 

ART. lU. 

Não se imporão outros nem maiores direitos na impor
. tação em os Estados Unidos da America de genero algum 
que seja producto natural ou de manufactura do Reino de 



REINADO DA SE~HORA D. MAUH. li. 26() 

Kavanagh, Chargé d' Affaires o f the said States at the Court 
of Her l\'Iost Faithful Majesty. 

\Vho, after baving exchanged tbeir respective full po
wers, found to be in doe and proper form, have agreed upon, 
and concluded the followipg Articles: 

ART. I. 

Tbere shall be, between tbe territories of tbe Higb 
Contracting Parties, a reciproca! liberly of commerce and 
navigation. The subjects and citizens of Lheir respective Sta
tes shall mutually have liberty to enter the ports, places 
and rivers of the territories of eacb Party, wberever fo
reign commerce is or shall be permitted. They sball be at 
liherty to sojourn and reside in ali parts of tbe said terri
~ories, in order to attend to tbeir affairs; and they sball en
J?Y• to tbat effect, the same security and protection as na
tives of the country ·wherein they reside, on condition of 
t~eir submitti?g to the laws and ordioances there prevai
lmg, and partlcularly to the regulaLions in force concerning 
commerce. 

ART. II. 

. Portuguese vessels arriving, eitber laden or in ballast, 
m lhe porls of the United States of America, and, recipro
cally, vessels o f lhe United States o f America. arriving, eitber 
laden or in ballast, in the ports of tbe Kingdom and Pos
sessions of Portugal, sball be treated on tb_eir entrance, du
~ing their stay, and at their departure, upon the same fo?t
mg as national vessels comino- from tbe same place, w1th 
respect to tbe duties of tonna;e, light-house duties, pilota
ge, port charges, as well as ~o tbe fees and perquisites of 
public Officers, and ali olber duties and charges, of whate
ver kind or âenomination, Ievied upon vessels of commerce, 
in the name or to the profit of lhe Govern~ent, lhe local 
Autborities, or of any puhlic or private establtshment what
soever. 

ART. lii. 

No bioher or other duties sball be imposed on lhe im
pprtation i'nto the Uoited Stales of America of any article, 
the growth, produce or manufacture of Portugal and her 

18qQ 
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18·iO Portugal e suas Possessões, nem outros ou maiores direitos 
!.gosto · d l 

26 serão Impostos na importaç.ão em o Reino e Portuga e 
suas Possessões, de nenhum genero de producção natural, 
ou ~e maoufactura dos Estados Unidos da America, alem 
d'aquelles que pagam, ou vierem a pagar iguaes generos · de 
producçâo natural, ou de manufactura de qualquer outro 
paiz estrangeiro. · 

Nem se estabelecerá prohibição alguma na importação 
ou exportação de qualquer genero de producção natural ou · 
manufactUTa do Reino de Portugal e suas Possessões, ou 
dos Estados Unidos da America, respectivamente em algum 
d' elles, que do mesmo modo se não estabeleça igualmente 
para todas as outras Naç.ões estrangeiras. 

Nem se estabelecerão cuh·os, ou ·maiores direitos ou 
encargos em qualquer dos dois Paizes, sobre a exporlação 
de quaesqucr generos para os Estados Unidos da America, 
ou })ara o Reino de Portucra! respectivamente alem dos 

l' ' ' qu_e se pagn~ pela exportação de iguaes geoeros para outro 
pmz estrangeiro. 

Entendendo-se todavia que nada do que n'este Artigo 
se con~ém, poderá pr"'judicar a estipulação admittida ~elos 
Estados Unidos da America, por um equ1valente especml, a 
respeito dos vinhos Francezes na Convenção celebrada en
tre os ditos Estados e a França, em 4 de J ulho do anno do 
Nascimento de "Nosso Senhor Jesus Christo de 1831; a qual 
estipulação ha de terminar e deixnr de ter effeito no mez 
de Fevereiro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Chrislo de 1842. 

AI:T. IY. 

Pagar-se-hão os mesmos direitos, e serão con cedidos os 
mesmos fayores, deduc~ôes ou privilegies pela importação 
em os Estados Unidos da America de qualquer genero de 
producção natur-al ou manufactura de Portugal e suas ~os
sessões, ·quer a dita importação seja feita em navios Portu
guezes, ou em navios dos ditos Estados ; e reciprocamente 
se pagarão os mesmos direitos, e serüo concedidos os mes
mo_s favores, deducções e privilegias, pela importação em o 
Reino e Possessões de Portugal, de qualquer g~nero de pTo
ducçuo natural ou manufactura dos Estados Umdos da Ame-
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Possessions; HDd no bigher o r other cluties shall be impo
sed on the importation into the Kingdom and Possessions 
of Portugal of any article, the growtb, produce or manu-

. facture' of tbe United States of America, tban such as are, 
or shall be pnvable on the like article heing the growtb, 
produce or rn~nufacture of auy other foreign country. 

Nor shall uny prohibition be imposed on the importa
tion o r exporlation o f any article, · tbe growth, produce o r 
mauufacture of the Kiugdom and Possessions of Portugal, 
or o f tbe U niled States o f America, to or from the ports o f 
tbe said Sta:tes, OT of the said Kingdom and Possessions of 
Portugal , wbich shnll not equally extencl to ali other fo
reign Nations. -

Nor shall anv hi~her or oi.her duties or chariJ'eS be im-
" u o 

posed, !n either of the two Countries, on the exportation of 
any art1cles to the United States o( America , or to the King
dom of Port~ga1, respectively, tban such as m·e pnyable on 
the exportutwo of the like articles to any other foreign 
country. · 

Provicled, bowever, that no thing contained in this Ar
ticle shall be understood o r intendecl to interfere with the 
stipulation entered into by the United States of America, 
for a special equivalent, in regard to French wines, in the 
Convention mude bv the. said States and France on the 
.4th day of Jul)·, in t"he year of Our Lord 1,831; wh ichsti
pulation will expire, and cease to have e!lect, in the month 
of February, in the year of Our Lord 184.2 . 

.ART. IV. 

Th.e same duties shall be paid, an~ th~ same ~oun~ies, 
deductwos or privileaes allowed on tbe 1mportat:on mto 
the United States ofb America of any article, the growtb, 
produce o r rnanufacture o f Portugal and her . Possessions, 
whether such importation shall be in Portuguese v~ssel s, or 
in vesscls o f the said States; and, reei procafl y, Lhe same du
t~es sball be paid, and the same ~oun_ties, deduc~!ons or pri
VIlerres allowed on the imoortatiOn mto the Kmgdom and 
Pos~essions of Porturra] of 'any article, tbe growtb, produ
ce, or manufacture ~f the Uoited States of America, whe-
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18~0 rica, quer a dita ~mportação se faça em navios dos dilos Es-
.A\~10 tados, ou em navios Portuguezes. 

ART. V. 

Convieram as Altas Partes Contratantes, que se em al
gum tempo for permittido o importar em todos ou alguns 
dos portos do Reino e Possessões de Portugal, em navios de 
qualquer Nação estrangeira, alguns generos de producção 
natural ou manufactura de outro paiz que não seja aquelle 
a que os ditos navios pertencerem, o mesmo favor será imme
diatameule extensivo aos uaYios dos Estados Unidos da Ame
rica com os mesmos direitos e favores que forem, para esse 
fim, concedidos á Nação mais favorecida. Em consideração 
do que, e reciprocamente, os narios Portuguezes gosarão 
d'ahi em diante, e para o mesmo fim, privilegias, direitos 
e favores na mesma extensão correspondente, nos pórtos dos 
Estudos Unidos da America. 

ART. VI. 
Toda a sorte de mercadorias e artigos de commercio 

que legalmente podem ser exportados ou reexportados dos 
portos de uma das Altas Partes Contratantes para qualquer 
paiz estrangeiro em navios nacionaes, poderão igualmente 
ser exportados ou reexportados dos ditos portos em os na
vios da outra parte, respectivamente, sem paf1ar outros ou 
maiores direitos ou encargos de qualquer modo ou denomi
nação que sejam, do que se as ditas mercadorias ou artigos 
de ·commercio fossem exportados ou reexportados em na
vio'S nncionaes. 

E conceder-se-hão os mesmos favores e deducções de 
direitos, quer a exportação ou reexportação seja feila em 
naYios de uma ou de outra das ditas Parles. 

Alll'. VIL 

Fiêa expressamente entendido que nenhuma d.as esti~ 
pulações conteúdas no presente Tratado será apphcavel .a 
navegação costeira ou de cabotacrem de qualquer dos do1s 
P.aizes, que c-ada uma das Altas Partes Contratantes exclu
SIVamente se reserva. 
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tber such importation sball be in vessels of tbe said States, 
or in Portuguese vessels. 

ART. Y. 

It is agTeed by tbe High Contracting PaTties tbat, whe
never there may be lawfully imported in to ali or any o f the 
ports of tbe Kingdom and Possessions ofPortugal, in vessels 
o f any foreign country, articles o.f the growth, produce or 
manufacture of a country other than that to which the im
porting vessels shall belong, the same privilege shall imme
diately become common to vessels ofthe UniledStales çfAme
rica, with all the same rights and favours as may, in that 
respect, be granted to the most favoured Nation. And, re-

.ciprocally, in consideration thercof, Portuguese vessels shall 
thereafter enjoy, in the same respect, privileges, rigbts and 
favours to a correspondent extent, in the ports o f the Uni
ted States of America . 

ART. VI. 

Ali kind of merchandise and urticles of commerce which· 
may he lawfully exported or reexported from the ports of 
either of the Higb Contracting Parties to any foreign coun
try in national vessels, may also be exported or reéxpor
ted therefrom in vessels of the otheT Party, respectively, 
without paying other or higher duties or charges, ofwhal
ever kind OT denomination, than jf tbe saffie mercbandise 
or articles of commerce were exported or ·reexported in na
tional vessels. 

And the .same bounties and drawbacks sball ~e allowed, 
whetber sucb exportation or reexportation be made in res
sels of the one Party or the other. 

AUT. VIl. 

lt is expre~sly understood tbat nothing. contai~eil . in 
this Treaty shall be applicable to. tbe. coastw1se nav1gat1on 
of either of tbe two Countries, wh1cb each of the Hióh 
Contracting Parties reserves es.clusively to itself. 

0 
. 
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Aft'f. VIU. 

Fica mutuamente en tendido q·ue as precedentes esti
pulações não suo npplicaveis aos portos e territorios no 
Reino e Possessões ele Portugal, em que não são admitti
dos o commercio e navegação estrangeiros ; e que o corn
mercio e naYegaçuo de Portugal , directamente dos ditos por
t@s 'Para os Estados Unidos da America, e dos dic@S Es
tados para os ditos portos e tcrritorios, são igualmente pro
hibidos. 

Mas Sua Mngcstade Fidel íssima consente em que, quand0• 
em algum tempo os dibos portos e territorios ou algans 
d'elles vierem a ser abertos ao commercio ou navegação de 
qualquer Naçuo estran.geira, desde esse momento fiquem 
abertos ao commercio e navegação dos :Estados Unidos da 
America, co~ os mesmos privilegias, direitos e favores q~:1e 
forem 'conced1dos á Nação mais favorecida, gratuitamente, 
se a concessão tiver sido gratui ta , ou pela mesma compen
sação, ou um equivalente d'ella, se a concessão tiver sido 
condicional. 

ART. lX. 

Os subditos ou cidadãos de qualquer das Partes Can
tantes, que forem obrigados a 'procurar · refugio ou asylo 
em alguns dos r!os, bahias, portos ou territor!os da outra, 
com seus navios, ou sejam mercantes, ou de guerra, p0r 
causa de temporal, perseguiçã0 d-e piratas ou inimigos, serão 
recebidos c tra"tados 'com humanidade, dando-se-lhes todo 
o favor, facil idade c protccção para repara'r os seus nav ios~ 
procurar mantimentos, e pôr-se em estado de continuar a 
sua viagem sem nenhum obstaculo ou rnolestação . . 

ART. X . 

As duas Parles Contratantes terão a liberdade de no
mear para os portos uma ela outra, Consules, Vice-Consu
les, Agentes e Commissarios, os quaes gosarão dos :nesrnos 
privilegias e poderes que os da Nação mais favorwda . 

Mas antes que qualquer Consu l, Vice-Consul, Age~te 
o.u Commi ssario possa fll'Hcciooar como ta1, será, na devl~a 
e usual fórma, approvado e admittido pelo Governo do pa1z 
a que é mandado. 
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ART. VIII . 

It is mutually understood tbat the foregoing stipulations 
do. not apply to ports and territorie~ in tbe Kingdom and 
P ossessions of Portugal , where fore1gn commerce and na
vioation are not admitted; and that the commerce and na
vigatio n of Por tugal, d.ireclly to and fro_m t~e United States 
of America , and the said ports anel terntanes, are also pro-
lribited. 1 

But Her Most Faithful Majesty agrees tbat, as sooo as 
tbB said ports and territories or any .o f them shall be open 
to the commerce or uavigation of any foreign Nation , they 
sball from that moment be also open to the commerce or 
navigation of tbe United Statcs of America, with the same 
privileges, r ights and fav~mrs us may be allowecl to the 
m,ost favoured Nation , gratuitously, i f the concession was 
gratuitous~y made,. or on allowing the same compensation, 
or an eqmvaleot, 1f the concession was conditional. 

ART. IX. 

W henever thesubjects or citizens of either of the Con
~racting Parties shall be forced to seek refuge or asylum 
m any of the rivers, bays, ports or territories of the other, 
witb their vessels, whether mercbant or of war, througb 
stress of weather, pursuit of pirates or enemies, they sball 
be received and treated with bumanitv, oiving to tbem all 
favour,. facility and protection for r~pni'ring tbeir s~ips, 
p_-nocurmg provisions, and placing themselves in .a .situa
twn to continue tbeir VOJage without obstacle or hmàrance 
of any kind. 

ART . X. 
Tbe two Contracting Parties shall ·bave the li.herty of 

b.aving, eacb in the norts of the other, Consuls, VIce-Con
st.ils, Agents and Co:Umissaries of their own appointment, 
who shall enjoy the same privileges and púwers as those 
of tlie most favoured Natioo . 

But before any Consul, Vice-Consul, Agent or Com
missary shall act as such, be sbal l, io the usual form, be 
approved and admitted by the Government to whicb he is 
~nt. 
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Mas se algum d' estes Consules exercitar o commercio, 
ficará sujeito ás mesmas leis e usos a que são sujeitos os 
indivíduos particulares da sua Nação nos mesmos Jogares 
relativamente ás suas transacções commerciaes. 

E aqui fica declarado, que no caso de offensa· contra 
as leis, o dito Consul, Vice-Consul, Agente ou Com'missario 
poderá ser, ou punido conforme a direito, ou mandado 
saír, declarando o Governo offendido ao outro as rasões do 
seu procedimento. 

Os archivos e papeis dos Consulados serão respeitados 
inviolavelmente, e por nenhum pretexto poderá qualquer 
Magistrado embarga-los, ou de outro modo intervir a res
peito d' elles . 

. O~ Consules, Vice-Consoles e Agentes Cornmerciaes terão 
o direito, como taes, de exercer as funcções de Juizes e Ar
bitras nns questões que venham a levantar-se entre os Mes
tres e Campanhas dos navios da Nação cujos interesses lhes 
são commettidos, sem intervenç.ão das Auctoridades locaes, 
excepto se o procedim.ento das ditas Campanhas e Mestres 
perturbar a ordem ou a tranguillidade, ou offender as leis 
do paiz; ou tambem se os ditos Consoles, Vice-Consules ou 
Agentes Commerciaes requererem o seu auxilio para haver 
de levar a effeito as suas decisões. 

É comtudo entendido que .esta especie de julgamento 
ou arbi tragem de nenhum modo privará os litigantes do 
direito que têem a recorrer depois ás Auctoridades J udi
t:iaes do seu paiz. 

AilT. XI. 

Os ditos Consules, Vice-Consules e Agentes Com~er
ciaes serão auctorisados a requerer o auxilio das Auc~onda
des locaes para a busca, prisão, detenção e custod1a dos 
desertores dos navios de guerra e mercantes da sua Nação. 

Para este fim poderão dirigir-se aos ~ompetcntes ~ri
hunaes, Juizes e Officiaes Publicos, e pedirão por .escnpto 
os ~i tos desertores provando pela exhibição dos reg1stós dos 
naVIos, matricula dos marinheiros, ou por qualquer outro 
documento official, que taes individ uos pertenciam á tripu-
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But if any such Consuls shall exercise commerce, 
tbey shall be submitted to the same laws and usages 
to which the private individuais of their Nation are suh
mitted in the same place in respect of their commercial 
transactions. 

And it is hereby declared that, in case of offence against 
the laws, such Consul, Vice-Consul, Agent or Commissary 
may either he punished according to law, or he sent hack, 
the offended Government assigning to the other reasons for 
the same. 

The arcbi,•es and papers ofthe Consulates sball be res
pected inviolahly; and, under no pretext wbatever, shall 
any Magistrate seize or in any way interfere with them. 

Tbe Co~suls, Vice-Consuls and Commcrcial Agents shall 
~ave the ~1gbt, as sucb, to sit as Judges and Arhitrators 
m such dlfferences as may arise between the Captains and 
Crews of the vessels helooging to the Nation whose iote
rests are committed to their charge, without the interfe
rence of the local Autborities, unless tbe conduct of the 
Crews or of the Captains should disturb tbe order or the 
tranquillity, o r offeod the laws o f tbe country; o r the said 
Consuls, Vice-Consuls or Commercial Agents should require 
their assistance to cause their âecision to be carried into 
effect, or supported. 

It is however understood that this species o f jU<Igement 
o; arhitration shall not deprive the cootending parties ofthe 
r1ght they h ave to resort in their return to the Judicial Autho
rities of their country. 

ART. XL 
The said Consuls Vice-Consuls and Commercial Agents 

are authorised to re~u ire the assista o ~e of_ the Authorities 
for the search, arrest, deteotion aod 1mpf1Sonment of the 
deserters frorn the ships of war aod merchant Yessels of 
their country. 

For this purpose, tbey shall apply _to th_e_ ~ompetent 
Tribunal, Judges and Officers, and ~h~l~ m wntmg de~and 
said deserters, proving, by the exhibihon of the reg1s.ters 
of the vessels, the rolls of the crews, or by any other offi
cial documents, that such individuais formed part of the 

TO~!. VI. 18 
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18~0 !ação d:elles, e documentada assim a reclamação, será feita 
Ag2:10 a entrega sem demora. 

Os desertores, apenas presos, serão postos á disposição 
dos ditos Consules, Vice-Consoles ou Agentes Commerciaes, 
e poderão ser detidos nns cadeias publicas, a rogo e á custa 
dos que os reclamarem, para haverem de ser de'tidos até se 
restituírem aos navios a que pertenciam, ou mandados para 
o seu paiz por um navio da mesma Nação, ou por qualquer 
outro. 

Se porém não forem mandados para .o seu Paiz dentro 
de quatro mezes contados do dia da prisão, serão postos -em 
liberdade, e não tornarão a ser presos pela mesma causa. 

-Mas se vier a conhecer-se que o desertor éommettcu 
algum crime ou offcnsa contra as leis do paiz, será demo
rada a entrega d' elle até que o Tribunal, a que o easo es
tiver affecto, pronuncie ser.tenç.a, c a sentença se execute. 

AUT. XII. 

Os subditos e cidadãos de cada uma elas Altas Partes 
Contratantes poderão dispor ele seus bens moveis que se 
acharem dentro ela jurisdicção da outra, por tes tamento, 
doação, ou por qualquer otüro modo; e os seus represen
tantes poderf!o succeder nos ditos bens particulares por 
testamento, ou ab intestato, e poderão tomar posse d' elles 
po_r si, ou por seus procuradores, c dispor livremente dos 
mesmos, pngando sómente aos respectivos Govern os o que 
os habitantes do paiz, em que os ditos bens estiverem, fo
rem obrigados a pagar em iguaes· casos. 

E se por morte de alguma pessoa, que possua bens de 
raiz dentro do territorio de uma das Altas Portes Contra
tantes, esses bens de raiz tiverem de passar, conforme as 
leis do paiz, a um subdito ou cidadão da outra P9-rte, e a 
dita pessoa os não podér possuir por sua qualidade d.e es
tr~ngeiro, ser-lbe-ha dado o tempo marcado pelas le1s do 
pa1z, ou se estas o não tiverem marcado, ser-lbe-ha dado 
o. tempo rasoavel para vender ou de qualquer outro mod0 
d1spor dos ditos bens de raiz, e retirar ou exportar o seu 
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crews, and tbis reclamation being tllus substantiated tbe 
surrender sball be· made without delay. ' 

Such deserters, wben arrested, shall be placed at the 
disposal of the said Consuls, yice-Consul_s or. Commercial 
Agents, and may be confined 10 the pubhc pnsons, at the 
request and cost of tbose who shall c.laim tbem, in arder 
to be detaineu unlil the time when they shall be restored 
to the vessels to which they belooged, or sent back to their 
own country by a vessel of the same Nation, or any other 
vessel whatsoever. 

But if not sent back within four mooths from the day 
o f thei r arrest, they shall be set at liberty, and shall not 
he again nrresled for the same cause. 

Howe\·er, if the deserter shall be found to have com
mit~ed any ~rime or offence, ~be su_rre_nder may be delayed 
untd Lhe Tnbuna l, before whtch bts case sha1l be pending, 
shall have pronounced its sentence, and such sentence shall 
have been carried inlo effect. 

ART. XH. 

The subjects and citizens o( each of the High Con
tracting Parties shall have power to dispose of their perso
nal goods within Lhe jurisdiction of lhe other, hy testament, 
donation, or otherwise, and their representatires shall suc
ceed to their said personal goods whethcr by testament, or 
ab , intestato, and may take possession thereof, either by 
themselves o r bv others actina for them, and dispose of the 
sarne, at will, paying to the

0 
profit of the respective Go- _ 

vernrnent ~uch ciues only as tbe inhabitants _of the cou~
try, wherem tha said goods are, sllall be subject to pay m 
like cases. 

And where co the death of any person holding real 
estate within lhe territories of one of tbe High Contrac
ting Parties, su.ch real cstate would by tbe Iaws of tbe land 
descend on a subject or citizen of the otber ~artr , wbo, by 
reason of alienage, may be incapable of boldmg lt, he sball 
he allowed tbe time fixed by tbe Iaws o f tbe country; and 
in case the laws of the countrr actually in force may not 
have fi~ed aoy such tin:e, be_ lhe~ shall be allowed a reaso
nablc tnne to sell or otberwJse G!Spose of such real estate, 
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p-r;oducto sem gravame, e sem ter de pagar para os respe
ctivos Governos oulro algum direito ale1-n dos qHe em iguaes 
casos são impostos aos habitantes do paiz oNde os ditos 
he'ns de raiz forem sitMalilos. 

ART. XIII. 

Se ruma das Partes Contratantes vier a conceder a qual
·quer outra Nação qualquer favor particular em navegaQãO 
ou em commercio, o dito favor será immediatamente ex
tensivo á outra Parte, livremente, se livremente for conce
clido, ou pela mesma compensação, ou por outra equivalente 
quarn p1·oxirne, se a concessão for condicional. 

ART. XIV. 

S1:1a 1\fagestade Fidelíssima e os Estados Unidos da Ame
r-ica desejando fazer tão duraveis, quanto as circumstancias 
o permittam, as relações que vão estabelecer-se entre as 
duas Partes em virtude d' este Tratado, ou geral Convenção 
de reciproca liberdade de commercio e navegação, declaram 
solemnemente, e consentem nos seguintes pontos: 

i .0 O presente Tratado durará, e estará em plena força 
e vigor, por espaço de seis annos contados da data d' este; 
e 'POr um anno mais depois que uma das Partes Contratan
tes tiver intimado á outra a sua intenção de terminar o 
mesmo: reservando-se cada uma das Partes Contratantes o 
d~reito de fazer essa int'imação em qualquer tempo depois 
de ter expirado o referido termo de seis annos; e do mesmo 
modo fica ajustado entre ellas, que um anno depois de ser 
recebida por uma d' e lias da outra Parte a dita intimação, 
este Tratado cessará e terminará ÍI}teiramente. 

2.0 Se um ou mais subditos ou cidadãos de uma das 
Partes Contratantes infringir qualquer dos Artigos d' este 
Tratado, será o mesmo subdito ou cidadão pessoalmente res
ponsavel por aquella infracção; e a boa bari?oni~ e corresp_on
dencia entre as duas Nações não será. por 1sso mterromp1da, 
obrigando"'se cada uma das ditas Partes a não proteger de 
nenhum modo 0 offensor, e a não sanccionar tal violação. 
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and to withdraw and export the proceeds without moles
tation, and wiLhout paying to tbe proGt of tbe respective 
Governments any otber dues than those to which tbe in
hapitants o f the country, wberein said real esta te is situa
ted, shall be subj.ect to pay in like cases. 

ART. XIII. 

. If either Party shall hereafter grant to any otber Na
bon any particular favour in navigation or commerce, it 
shall immediately hecome common lo the otber Party, freely, 
w_here it is freely granted to such other Nation, or on yiel
di.ng tbe same compensation, or any equivalent qumn pro
anme, when the grant is conditional. 

ART. XIV. 

Her 1\Iost Faitb(ul :Majesty and tbe United States of 
!merica, desirin,g to make as ilurable as circumstances will 
permi t, tbe relp.tions whicb are lo be established belween 
the two Parties by virtue of this Treal , or general Con
vention of reciproca! liberty of commerce and navigation, 
have declared solemnly, aud do agree to Lhe following 
points: 

tst The present Treaty shall be in force for six years 
from tbe date hereof, and further until Lhe end of one year 
a.Fter either of the Contracting Parties shall have given no
tlce to Lhe otber of its intention to terminate the same: 
eacb of lhe Contractina Parties reserves to itself the right 
of giving such notice to tbe other, at any time after the 
expira ti o o o f the said term o f six years; aod it is bereby 
agreed hetween tbem that on the expiration of one year 
after such ootice shall' have been received by eitber, from 
th_e olher Party, this Treaty shall altogether ccase aod ter
mmate. 

2d If anv one or more of the suhjects or citizens of 
the subjects ~r citizens of either Party sball infringe any of 
the Artides of this Treaty, such subject or citiZen sball be 
held personally responsible for the same; and the barmony 
and good correspondence between the two ~ati_óns shall 
not be interropted therehy, each_ Party eng~gm~ m no way 
to protect the offender, or sanctiOn sucb vwlatiOn. 

j4, 
-------
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1840 3.o' Se (o que não é d'e esperar) infelizmente algum ou 
A\6510 alguns dos Artigos no presente Tratado conteúdos vier a 

ser por qualquer modo violado ou infringido, expressamente 
se estipula que nenhuma das Partes Contratantes poderá 
ordenar ou auctorisar nenhum acto de represalia, nem de
clarar guerra á outra por aggravos de injurias ou damnos, 
até que a dita Parte, que offendida se considera, tenha 
primeiro apresentado á outra uma exposição das ditas in
jurias ou damnos, provados por competentes documentos, 
e pedido justiça e satisfação, que ou lhe tenha-sido recu
sada, ou desarrasoadamente demorada. 

4.0 O presente Tratado será approvado e ratificado por 
Sua 1\'Iagestade Fidelíssima com previo consentimento das 
Côrtes Geraes da Nação, e pelo Presidente dos Estado·s Uni
dos da America, por· e com annuencia e consentimento do 
Senado dos ditos Estados; e as ratificações serão trocadas 
na Cidade de Vv ashington, no praso de oito mezes contados 
da data da assignatura, ou antes se possível for. 

Em testemunho do que, os respectivos Plenipotenciarios 
o assignaram, e lhe pozeram o sêllo de suas armas. 

Feito em triplicado, na Cidàde de Lisboa, aos 26 dias 
do mez de Agosto do Anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de 1840. 

(L. S.) João Baptista d' Almeida Garrett. 
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3 rd If (wbich indeed cannot be expected) infortuna
tely any of the Articles contained in the present Treaty 
shall be ' 'iolated or infringed, in any way whate,·er, it is 
expre sly wtipulated tbat neitber of the Co?tractincr Parlie 
will order or authorize aoy acts of repn al, nor declare 
war against the other, on co~plai.o ts ?f in.juries or dama
ges, uotil lhe said Parly cons1dermg ItseH offeoded, shall 
first bave preseoted to the other a statement of such inju
ries Of damages, Yerified by competent proof, aod deman
ded justice and atisfaction, and the same shall hare heen 
either refused or unreasonably delaJ'ed. 

4Lh The present Treaty sball be appróved and ratified 
by Her Most Faitbful Maje ty with tbe previous consent of 
the General Cortes of the l\atioo, and by tbe Pre ident of 
the United Slate of America, by and with lhe advice and 
consent of the Senate o f the said States; aod tbe ralifi
cations sball be exchanged in lhe Cily ofWashington within 
eigbt montbs from the date hereof, or sooner íf possible. 

In mtne wbereof, the respective Pleoipotentiaries 
have igned lhe same, and have affixed thereto the seals of 
their arms. 

Done in triplicate, in the City of Lisbon, tbe 26th dar 
of August, in lhe year of Our Lord 1840. 

(L. S.) Edward Kavanagb. 
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msTRUCÇÕES EM QUE CONCORDARAiU O ENVIADO EXTRAlOR 

TADE FltDELISSil\IA NA CORifE DE LONDRES, E O 1\IIN,ISTR() 

CA, PARA GOVERNO DA COJ\11\USSÃO l\HXTA PORTUGUEZA 

RECLAMAÇÕES DOS SUDDITOS BHITANNICOS QUE SERVIRAlll 

SIGNADAS EM' LONDRES A 13 DE NOVEJIJBRO DE 1811,0. (1) 

{Vil DOOU)lE!í~O OFFIGI,I.L.) 

Minute of the Inst·ructions agreed upon between Viscount 
Palrnerston and &ron Monco1·vo, {o1· the gtGidanoe of 
th~ ~tJembe1·s of the Mixed British and Portuguese Corn
mzsswn. 

ART. I. 

The Commission shall be st1led the Mixed British 
and PoTtuguese Commission. 

ART. li. 

The purpose o f the Commission shall be to examine, and 
to decide upon, the claim3 of British subjects who served 
in the Portuguese Army and Navy, during the late war for 
the liberation o f Portugal. 

ART. III. 

The Commission sball consist of two l\íemhers, one 
British, appointed by Her Britannick Majesty's Government, 
and one Portuguese, appointed by the Government of I-ler 
Most Faithful 1\Iajesty. And these two l\'Iembers shall he 
co-equal in power, in every respect. 

ART. Iy. 
The l\'lembers of the Comrnission shall rece1ve full 

(1) Vide em data de 2!2 de Junho de 1841 o Reg~tlamenlo geral re 



DlNARIO E 2\UNISTRO PLENIPOTE!\"CIARIO DE SUA MAGES

DOS NEGOCJOS ESTRANGEIROS DE SUA l'rlAGESTADE IlRITàNNI

E DRITANNICA, E~CARHEGADA DE EXAMINAR E DECIDIR AS 

EM PORTUGAL DURANTE A GUERRA D.i RESTAURAÇÃO; AS-

(TRADUC~ÃO J>ARTICULAR.) 

Minuta àas Imtrucções concordadas entre o Visconde Pal
menton e o Barão de _MoncorvQ, para governo dos jJtfem
bros da Commissão Mixta Britannica e Portugueza. 

ART. I. 

Á Commissão se intitulará Cvmmissão Mixta Britan
nica e Portugueza. 

ART. li. 

O ol5jecto da Commissão será' exnmin ar e decidir as re
c~amações dos subditos Britannicos que serviram no exer
CJto e armada Portugueza, durante a ultima guerra para a 
restauração de Portugal. 

ART. lTJ. 

A Commissão será composta de dois Membros, um Bri
t~nnico, nomeado pelo Governo de Sua 1\lagcstade Britan
mca, e um Portuguez, nomeado pelo Governo ~e Sua 1\la
gestade Fidelíssima. E estes dois Membros Lerão 1gual poder 
a todos os respeitos. 

ART. IV. 

Os Membros da Commissão receberão plenos poderes 

lativo a eate assnmpto. 
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powers from their respective Governments, so tbat, wben 
bol!l are of ~be same opinion upon . any point or matler, 
tbe1r proceedmgs and decisions shall be 6 na!, and sball not 
h.e dependent upon the approval, confirmation or interveo
tJOn of any other authority . 

ART. V. 

Tbe Commission shall be authorized to take into con
sideration any and evcry claim, arising out of Lhe above
mentioned servic€', which tbe claimanls, their legal repre
sentatives, or their heirs, may bring forward, and to exa
mine and decide such claims according to their judgement. 
They shall also bave autbority to refuse to receive any 
claim not included in tbe classes defined in the Articles 
n, v and vn. · 

ART. VI. 

In order to compensa te tbe officers and men for the 
losses which tbey have sustained, in consequence of tbe 
dela~ which has occurred in satisfying thei r just demands, 
and m consequence of the expense which they have incur
red, in employing Agents to attend the different Commis
sions, which have sat in Lisbon for tbe examination of their 
claims; the present Commission shall be authorized to 
allow a Compensation, at the rate of 5 per cent. per an
num, on lhe amount of Pay, Gratuity or Pension, found 
to be due to each individual; unless the Portuguese Com
missioner shall be able to prove that the delay in the set
tlement of any particular claim, arose from the fault of the . 
claimant himself. The said Compemation shall date from 
tbe day when each individual ceased to receive pay from 
the Portuguese Government; and the Certificate showing 
the total amount, ·which will thus be due to eacb claimant, 
shall also contain a declaration, stating that the holder of 
such certificate is to be entitled to compensation at 5 per 
cent. upon the amount therein specified, until such amount 
shull be paid. 

ART. VII. 
Tbe Commission sball be aut.horized to examine the 

acco~nts, which any of tbe British subjects mentioned in 
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de seus respectivos Governos, de sorte que, ·sendo ambos da 
mesma opinião sobre qualquer ponto ou materia, os seus 
actos e decisões serãq defin_itivos, e não dependerão da ap
provação, confirmação ou wtervenção de nenhuma outra 
auctoridade. 

ART. V. 

A Commissão será auctorisada a tomar r.m consideração 
toda e qualquer reclamação proveniente do serviço acima 
mencionado, que os reclamantes, seus representantes legaes 
ou seus herdeiros hajam de apresentar, e a examinar e .de
cidir taes reclamações segundo a sua opinião. A Commis
são terá igualmen te auctoridade pàra se negar a aceitar 
qualquer reclamação que não se ache incluída, nas classes 
definidas nos Artigos u, v e vn·. 

ART. VI. 

Com o .fim de compensar os officiaes e soldados pelas 
perdas que têem soffrido, em consequencia da demora que 
tem havido em satisfazer ás suas justas reclamações, e em 
consequen·cia das despezas que já têem feito com os agentes 
que empregaram para comparecerem perante as differentes 
Commissões que se reuniram em Lisboa para o exame das 
mesmas reclamações; a presente Commissão será auctori
sada a conceder uma compensação, na rasão de õ por cento 
ao anuo, sobre a importancia dos soldos, gratificações e pen
sões, que se achar serem devidas a cada individuo; salvo se 
o. Commissario Portuguez podér provar que a demora no 
aJuste de qualquer recla mação particular pr~ce~e~ de falta 
do proprio reclamante. A dita compensação prmc1p1ará desde 
o dia em que cada individuo cessou de perceber so~do do 
Governo Portucruez : e 0 certificado que mostrar a Jmpor
tancia total, q~e p~r este modo for devida a cada recla
mante, deverá tambem conter a declaração de que o pos
suidor d' esse certificado tem direito á compensação de n 
por cento sobre a sua importancia, até o effeclivo paga
mento. 

ART. ViJ. 

A Commissâo será auctorisada a examinar as contas, 
que os subditos .Britannicos mencionados no Artigo n de-
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Article n inay have to render, in consequence of their lia
viog received an advance of money to be dishursed by them 
for the public service of Portugal. 

ART. VIII . 

The Comm"ission sh<lll be authorized to fix and to de
termine by' its own decision, and without any control, di
I!ect or indirect, on the part of either Go.vern.meot, the 
OFdet' o f its proceedings; to deoirle what papers o r accounts 
~re to he e-x:amioecl, and in what manner the e~amination 
of them is to he made. 

The Commission ~ hall also regulate the delivery o f Bills, 
Títulos, or other clocuments, by which a settlement of ad
mi,~ted claims may be effected; but it will he incumbent 
on the Commissiooers, in the performance of this, as well 
as of every other part of Lheir duties, to he strictly just 
and impartial; atJd they will therefore be responsible, that 
any order of p11oceedings wbich they may adopt, shall in no
degree deviate from impartiality and justice. 

AHT. IX •. 

The decisions of the Commission as to wbat is due to 
the claimaols, individually anel collectively, sball'be consi
dered final and bindiog; and no future question can be en
tertained by eitlher Government, with ·respect to claims so 
deoided. 

ART • . X . 

The Commissioneu of each Nation shall be author:ized 
hy bis Governmeot, to apply directly to the Minister or 
head of the proper Department of his o~vn Goveroment, 
for any document or inforrnation which the Commission 
may require for the effective discharge of .its dutie~ . .And 
the British anel Portuguese Governments will authonz.e bhe 
proper Deparhments ia London aod in Lisbon respe.ctJvely, 
to furnish tbe information and doouments for wh1ch tüe 
Mixed Commission may thus apply to those Departments. 

ART. 'XI. 

Considering the temporary na.ture 0f the senice o n 
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-vam dar, em consequencia de adiantamentos de dinheiro ~:e
cebidos com o destino de serem por elles emprecrados no 
serviço publico de Portugal. 

0 

ART. VIII. 

A Commissão será auctorisada a fixar e determ1nar por 
sua propria decisão, e sem alguma outra fiscalisação, dire
cta ou indirecta, da parte de qualquer dos Governos, a 
ordem do processo; a decidir quaes os papeis ou contas 
que têem de ser examinados, e de que modo o seu exame 
tem de ser feito . 

A Commissão regulará tambem a entrega de Ti tu los ou 
outros documentos, com os quaes se haja de effeituar o 
ajuste de reclamações admittidas; mas ficarão os Commis
sarios incumbidos, tanto no desempenho d'isto, como de 
outra qualquer parte dos seus deveres, de serem estricta
mente juc;tos e imparciaes; e serão portanto responsaveis, 
que qualquer ordem de processo, que hajam de adoptar, se 
não desvie de fórma alguma da imparcialidade e da justiça. 

ART. IX. 

As decisões da Commissão pelo que é devido aos re
clamantes, individual e co llectivamente, serão consideradas 
como definitivas e obrigatorias; e nenhuma questão futura 
poderá ser sustentada por qualquer dos Governos em relação 
a reclamações por tal fórma decididas. 

- AR~ X. 
O Commissionado de cada Na·ção será auctorisndo pelo 

seu Go,·erno a dirigir-se directamente ao Ministro ou Chefe 
da respectiva Repartição do seu proprío Governo, .ra_:a obter 
qualquer documento ou informação que ·a Comm1ssao possa 
necessitar para o completo desempenho dos .se~~ deveres. E 
os Governos Britannico e Portuguez auctonsarao. a_s respe
ctivas Repartições em Londres e Lis?oa a subm1mstrar~J? 
as infortnações e documentos que assrm lhes forem reqmsr
tados. 

ART. XI. 

Considerando a natureza temporaria do serviço em que 
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which the British officers and men were employed in Por
tugal, the extraordinary difficulties with which that ser
vice was attended , and the many causes of coofusion and 
irregu larity which prevailed during the war; as also tbe 
long pcriod tbat has elapsed since the services were perfor
med; and considering, moreover, that during that period 
severa! Commissions have sa t, })y which vouchers have been 
demanded from claimants, it sball be understood; that al
though the present Commission ought, in lhe first instance, 
and as a general rule, to require tbe produclion of ali ne
cessary vouchcrs and documents, according to the regu la
tions of the militury serv ice, yet in cases in wh ich there 
may be found to be irremediable informalit in documents 
scnt in lo support claims, or in cases in which such docu
menls may be either wanting o r imperfect, the Commission 
is authorized to collect such otber evidence as may be at
tainable; and if the Commissiou can orrive at a moral con
viction of the justice or of tbe injustice of a claim, tbey 
may, notwithslanding the absence or iocompleteuess o f vou
chers, decide such claim according to principies of equity, 
]{eeping in YÍCW the letter and lhe sp irit of such contracts 
ns may apply to the case. 

AUT. Xll . 

'either member of the Commission shall be at liberly 
to plead bstructions from bis Go\ernment restricling or 
enlarging the powers herein specified, and hereby confer
red; it being underslood that lhe Commissioners are pla
ced by their respectiYe Go·.-ernrrients in the posilion of Ar
bitrators in all matlers falliog witlün the limiis of their 
jurisdietion ; and that therefore they are to he left unbias
scd and uncontrolled in thc discharge oi' lhe duties confided 
lo them. 

.HtT. Xlll . 

As it is alleaed lhat severa! different Conlracts of ser-o 
vice were concludcd belween the Claimants and tbe Por-
tuguese Governmeot, it will he the first duty of thc Com
mission to enquire into ali the circumstances of each Con
tract, and to decide how far aoy or ali of Lhem, or any 
part of the.m, shall be deemed applicable to the severa] 



UEINADO DA SENHORA D. l\fARIA H . 287 

os officiaes e soldados Britannicos foram empregados em 
Portugal,. as _difficuldade~ exlraordinarias com que aquelle 
serviço fo1 feito, e · ~s mu1tas causas de confusão e irregula
ridade que predommaram durante a guerra, e bem assim 0 

Ionao pcriodo que passou desde que taes serviços foram 
pre~tados; ~ consider~nclo, outrosim, que d_urante aquelle 
periodo vanas Comm1ssões foram estabelec1~a s, as quaes 
exigiram provas dos reclamantes, fica enteod1do, que com
quanto a presente Commissâo deva, em primeiro Jogar, e 
como regra gernl, exigir a apresentação de todas as neces
sarias provas e documentos, segundo os regulamentos do 
serviço militar, comtudo nos casos em que se achar ser ir
remediavel a irregularidade nos docurnentos produzidos para 
sustentar reclamações, ou nos casos em que faltem taes do
cumentos ou serem esLes imperfeitos, a Commissão é au
ctorisada a col!igir qualquer outro testemunho que se podér 
conseguir. E se a Commissão podér adquirir a convicção 
moral da justiça ou ·injustiça de uma reclamação, poderá 
ella, não obstante a falla ou imperfeição das provas, decidir 
uma tal reclamação segundo os principias da equidade, 
tendo em vista a letra e espírito d'aquelles contralos que de
vam applicar-se ao caso . 

AR.T. XIL 

Nenhum dos membros a'a Commissão poderá allegar 
que recebeu instrucções do seu Governo r_estringindo ou 
ampliando os poderes aqui especificados, e pela presente 
conferidos; ficando entendido que os ,Commissiona~os são 
coll~caaos pelos seus respecti'(Os Governos na posiçã~ ~e 
ArbJtros em todos os assumptos incluídos dentro elos limi
tes da sua_jurisdi·cção; e que por conseguinte deverão con
servar-se 1mparciaes e independentes no desempenho dos 
deveres que lhes são confiados. 

ART. :XIII. 

Como se al!ega que alguns dos differentes Contratos de 
serviço foram celebrados entre os reclamantes e o Governo 
Porturruez . será 0 primeiro dever da Commissão averiguar 
todas 

0
as circumstancias de cada contrato, e decidir até que 

ponto alguns d' elles ou todos, ou alguma parte d' elles, se 
deverá julgar applicavel ás diversas reclamações que hajam 
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claims which may be presented. The Commission shaH 
frame certain general Rules founded upon such of those 
Contracts as may be determined to be valid, and upon such 
other evidence as the Commission may bave before it, de
fi.nin'g, as far as practicable, the periods of time, and the 
classes o f ·Ciaimants to which each rui e may apply; and the 
claims shall be received, classed and consiclered according 
to these general rules. · 

ART. XIV. 

The draft of the rules mentioned in the preceding Ar
ticle, shall be submitted to Viscount Palmerston, and to 
tbe Portuguese Minister at this Court, for their joint ap
proval, hefore the Commissioners shall sign tbem, and the 
rules so approved and signed, shall, in conjunction with 
th~s~ instructions, govern the future proceedings o f the Com
miSSJOn . 

ART. XV. 

The Commission will make known by public adverti
sement in the three parts of the United Kingdom, tbe da·y 
of its installation in office, and tbe day on which it will 
commence receiving claims, and witb a view to facilitate 
the regular progress of its labours, the Commission will 
publisb a statement of the order of proceeding which it 
may have determined to adopt, and of the mode in wbicb, 
ánd of the time within wbich, claims should be sent in. 

ART. XVI. 

If any difference of opinion shall arise between the two 
Commissioners, the point in dispute shall he referred hy 
the Commisswn to an Arbitrator, who shall be the Minis
ter of some tbird Power, resident at the Court of London, 
and who sha1l, at the invitatioii of the British Secretary of 
Stat~, and of the Portuguese Minister at this Court, bave 
consented to act in that capacity, and the members. of the 
Commission sball state in writing to the said Arbr~ator, 
their conflicting opinions, and the reasons and the evrdence 
on which those opinions are founded. 

ART. XVII. 

If either C~mmissioner should decline gmng an opi-
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de ser apresentadas. A Commissão formulará regulamentos 
fundados sobre aquelles contratos que se deverem julgâr 
validos, e sobre qualquer outra prova que a Commissão ti
Ter presente, definindo, quanto for praticavel, os períodos do 
tempo, e as classes dos reclamantes a que cada regulamento 
se haja de applicar; e as reclamações serão recebidas, clas
sificadas e consideradas segundo estes regulamentos geraes. 

ART. XIV. 

O projecto dos regulamentos mencionados no Artigo 
precedente será submettido ao Visconde Palmerst0n e ao 
Ministro de Portugal n' esta Côrte para a,approvação de am
bos, antes que os Commissarios os assignem, e os regula
mentos assim approvados e assignados regerão, conjunta
mente com estas Instrucções, os actos futuros da Commissão. 

ART. XV. 

A Commissão fará publicar nas tres partes do Reino 
Unido o dia da sua installação official, e o dia em que ha 
de principiar a receber as reclamações; e com o fim de fa
cilitar o progresso regular dos seus trabalhos, a Commissão 
publicará uma declaração da ordem do processo que houver 
determinado adaptar, e do modo e tempo em que as recla
mações deverão ser apresentadas. 

ART. XVI. _ 

Se_ alr;uma differença de opinião · occorrer entr~ os dois 
Comm~sswnados, o ponto em questão ser~ ;efendo pela 
Com~1ssão a ~m Arbitro, 0 qual será o Mm1stro de uma 
terceira Potenc1a residente na Côrte de Londres, que, sendo 
convidado pelo Secretario d'Estado Britannic?, e pelo Mi
nistro de Porturral n' esta Côrte, tiver consentido em tomar 
aquelle encargo~ e os membros da Com missão dever~o.:x
por por escripto ao dito Arbitro as suas oppostas opmwes, 
e as rasões e provas em que as fundam. 

ART. xvn. 
Se nem um nem outro Commissionado quizer dar a 
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n.ion on ·any question or claim, within a per.iod not e.x;ce~· 
ding two months from th.e time when :·such claim or ques
tion was first taken· into consideration", then, and in such 
case, unless further· delay be agreed to by the mutual con
sent of both the Commissioners,' the decision of the other· 
~omrnissioner shall be camied befare the Arbitrator;. and 
shall be confirmed or negatived by him, and the dccision 
of the Arhitrator shall be as final and conclusive, as if bolh 
the Comrnissioners had taken part in the previous discus
si-on, and bad stated their respective opinions on tbe point 
at issue. 

ART. XVIII. 

If any doubt or difficulty should arise between the t;wo 
Comrnissioners, as to the extent of tbe Powers o f. the Com~ 
mission, or as to the construction to be put upon any part 
of these Instructions, such doubt or difficulty 'will be re
ferred by tbe Commission for the decision of Her Majesty's 
Secretary of State for Foreign Affairs, and of the Ministen: 
Plenipotentiary of l-ler Most Faithful Majesty at. the Court 
of;Ji .. ondon. · 

AR:r. X'IX. 

lf any doubt or difficulty as to questions connected wioth 
the interpretalion of the law of England, shonld arise out 
of the performance of the duties of the Commission, the 
Comr:nission will refer such question to the Secretary of 
S1ate, in order that the opinion of the I.aw officers of the 
C:r:own ma~ be taken thereupGn. 

A-RT. XX. 

The office of tbe Gomrn~ssion shall be separate: fn>m .the 
residenoe of either ·Commissioner, and neither of the memfr 
bers of the ·Commission shall trans'llct ariy business-, or ta'l!ie 
any stepr in· oonnection w;ith his functions. as Commiss-ioner_. 
except in the presence o.ft, and with the· knowledge e>f• his 
colleague. Nor sball it be cornpetent f~r eit~er, _in the ab
sence of the other, to eóter into the mvest1gatwn of any 
claim, ór to receive any claimant on the business of the 
Commission·. 
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sua ·opinião sobre qualquer questão ou reclamação dentro 
de um praso que não exceda dois mezes desde a epocha em 
que uma tal reclamação ou questão foi primeiro tomada em 
consideração, entã? e n'esse caso, a não ser que se haja 
concordado em mmor demora por mutuo consentimento de 
ambos os Commissionados, a decisão do outro Commissio
nado será levada perante o Arbitro, e será confirmada ou 
denegada por elle, e a decisão do Arbitro será tão defini
tiva e concludente, como se ambos os Commissionados hou
vessem tomado parte na discussão previa, e exposto as suas 
respectivas opiniões ácerca do ponto de que se trate. 

ART. XVIII. 

Se se suscitasse alguma duvida ou difficuldade entre os 
dois Commissionados pelo que toca .á extensão dos poderes 
dá Commissão, ou ao sentido que se deve dar a qualquer 
parte d' estas lnstrucções, uma tal duvida ou difficuldade 
será submettida pela Commissão á decisão do Secretario 
d'Estado dos Negocíos Estrangeiros de Sua Magestade Bri
tannica, e do Ministro Plenipotenciario de Sua Magestade 
Fidelíssima na Côrte de Londres. 

ART. XIX. 

Se se suscitasse alguma duvida ou difficuldade pelo que 
toca ás· questões connexas com a interpretação das leis de" 
Inglaterra, sobre a ex:ecução dos deveres da Commissão, a 
Commissão submetterá uma similhante questão ao Secreta
rio ~·~stado, a fim de que se possa consultar a tal respeito 
a op1mão dos Advogados da Corôa. 

ART. XX . 
A Secretaria da Commissão será separada da residencia 

de um e' outro Commissionado, e nenb um dos membros da 
~ommissão tratará de qualquer assumpto, ou d~r~ passo 
algum com relação ás suas funcções como CommiSSionado, 
e:x:-cepto na presença e com o conhecimento do seu co~lega. 
N€m a nenhum d'elles será competente, na ausenc1a do· 
outro, entrar na investigação de qualqu~r reclamação, o~ 
receller- qualquer reclamante sobre negocws da Commissão. 
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ART. XXI. 

The clerks, aod other persons employed in the office of 
tbe Commission, shall be under the urders of both Com
missioners equally. 

ART. XXII . 

The minutes of tbe proceedings o[ the Cornmission, and 
an abstract of its decisions, shall be kept in duplicate, and 
shall be signed by both Commissioners, in order that each 
Government may bave an authentic copy thereof. 

ART. XXIII . 
No Interpreter shall be appoin ted on eitber side, bc

cause the use of an Ioterpreter would subject the Com
missiooer so obtaining .bis information from witnesses, to 
the chance of being biassed by a person not a Cornmissio
ner, anel who would have no share in thc responsibilities 
attaching to the Commission. No tbird person in any capa
city, or under auy plea whateYer, shall be allowed to inter
vene between the two Commis~ioners . 

. AltT. XXIV. 

The mode in which the allowed claims shall 'be paid, 
aod satisfied, when the Commission ·h as decided upon their 
Fespective amounts, sball be determioed by the Secretary 
of State for Foreign Affairs, and hy Her i\1ost Fait.hful 
1\fajesty's Plenipotentiary at the Cou:rt of London. 

ART. XXV. 

Ali officers, non-commissioned officers and privates, 
who can give satisfactory proof that they were 'vounded 
before the enemy wbile in the Portuguese service, shall be 
entitled to claim of tbe Commission ao order to appear for 
examination before a British Army Medicai Board, and tbe 
decision of Her Britannic l\iajesty's Secretary at War, as 
to the compensation, or pension, which sucb wounded of
fice~, non-commissioned officer, and priva te, may, in con
forJ~lity with the regulations of the Britisb service, bec~me 
entttled to, according to tbe report of the Army Med1cal 
Board , shall be final. If any of the wounded officers, or 
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ART. XXI. 

O amanuenses, e mais pessoas empregadas na Secre
taria da Commissão, estarão igualmente debaixo das ordens 
de ambos os Commissionados. 

ART. xxn. 
As minu as das uctas da Commissão, e um estracto das 

suas decisões, serão guardadas em duplicado, e serão assi
gnadas por ambos os Commissionados, a fim de que cada 
Governo possa ter uma copia authenticn das mesmas. 

ART. XXIII. 

Por nenhuma das partes serú nomeado um interprete, 
porque o uso de um interprete suj eitaria o Commissionado 
que por tal meio obt ivesse· a sua informaçuo dus testemu
nhas, ao risco de ser mal informado por uma pessoa que 
não é ~~mmis~ionado, e que nenhuma parte teria na res
ponsabthdade mherente á Commissuo . Não será permittido 
a uma terceira pessoa de qualquer condição que seja, e sob 
qualquer pretexto, o interrir entre os dois Commissionados . 

. \RT . XXlY. 

O modo por que as reJamações concedidas seriio pagas 
e satisfeitas, quando a Commissão tenha decidido sobre as 
suas respc:ctiras importancias serã determinado pelo Secre
tario. d'Estado dos Ncg;ocios .Estrangeiros c pelo Ministro 
Plen1potenciario de Sua Magestac!e Fidelíssima na Curte de 
Londres. 

ART. :XXV. 
Todos os officiaes cfficiacs inferiores e soldedos que po

dérem dar uma prov; ~ati sfactoria de haverem sido f~ridos 
na frente do inimigo emquanlo se achnrarn ~o- serviÇO de 
Portugal, lcruo direito a rerlnmnr da Comm1ssüo uma or
d_em pa:u comparecer perante um~ Junta de S~u~e_do Exe~
Cito Bntannico para serem exammados, .e a a.ec1sao do MI
nistro da Guerra de Sua l\Iagestade Bntann1ca, qunnto á 
c?mpensação ou pensão a q:u~ taes officiae~, officiacs infe
riores e soldados feridr)s haJam, na confor~11~ade dos regu
lamentos do serviço Brilannico, de ter d1re1to, segundo 0 

relataria da Junta de Saude do Exercito, será definitiva. Se 
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men, should at any previous period bave· had assigned to 
th€m a smaller compensatiou than shall thus be awarded, 
the difference between the twe rates shall be acknowledged 
by the Commission, as a val id claim against the Portuguese 
Government. 

AUT. XXVI. 

It sball be left to tbe Commiss1on to receive vivá voce 
evidence from the cluimants, or not, as in each case they 
may deem expedient,. 

(L. S.) Palmerston. 
(L. S.) Torre de Moncorvo. 

London, November 13, 1840: 
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a algum dos officiaes o~ soldados feridos houvesse sido dada 
em outra epocba antenor uma compensação menor que a 
que por este mod? lhes for arbit.rada, a differença que hou
ver será reconhecida pela Commissão como uma reclamação 
valida contra o Governo Portuguez. 

ART. XXVI. 

Ficarã a cargo da Commissão o receber ou não provas 
rocaes dos reclamantes, segundo que em cada caso se jul
gar conveniente. 

(L. S.) Palmerston. 
(L. S.) Torre de Moncorvo. 

Londres, 13 de Novembro de 1840. 
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CONVENÇÃO ENTRE A RAINHA A SENHORA DONA liiARIA Jl E 

DOJ\1 PEDRO IT, IllfPERADOR DO DRAZIL, SOBRE O MODO DE 

AJUSTAR O PAGAMENTO DAS RECLAiUAÇÕES DOS SEUS RES

PECTIVOS SUBDITOS, ASSIGNADA NO RIO DE J ANEIRO A 4 D:E 

l)Ezmmno DE 18-!0, E lU.TlFJCADA POR PARTE DE PORTU

GAL E.\f !3 DE iUARÇO DE 1841, E PELA DO DIIAZIL Elll 14 

DE AGOSTO D'ESTE ANNO, SENDO AS llATIFICAÇÕES TROCA

DAS NO JtlO DE JANEUW nt 19 n'ESTE UT.Tf i\10 JIEZ E ANNO. 

(DO OR!Gii~.U. Q E SE liUAnDA l(Q ARCill\'0 DA SECIIETAniA n't:SHDO 

DO:; NEüO CIOS F.STn _l NGF.II:OS.) ' 

Ern. Nome da Sant·issima e Inclivisivel Trin-dade. 

Convindo para execução do Artigo H do Decreto de 25 
de Setembro de !840, pelo qual Sua Magestade o Impera
dor do Brazil sanccionou a Res"''lção da Assembléa Geral 
Legislativa ácercu elo pagamento das reclamações liquidadas 
pela Comm[ssão Mixta Portugueza c nrazileira estabelecida 
n' esta Côrte, em vi rtude do Artigo vm do Tratado de 29 
de Agosto de 1825, entre _Porlugal e o Brazil, que os dois 
Governos se entendam sobre o encontro das quantias, que 
hão de ser pagas por cada um d 'elles; e tendo Sua Ma ges
ta de a Hainha de Portugal e Sua Magestade o Imperador 
do Brazil iguaes desejos de evitar quacsquer collisões ou du
vidas que possam suscitar-se entre um e outro Governo, fi
xando desde já a conGlusão d' este negocio, e obrigando-~e 
cada urri, pela parte que Lhe toca, aos interessados respecti
vos por meio de estipulações convenienles; resolveram no
mear para este fim os competentes Plenipotenciarios, a sa
ber: Sua MaO'estade a Rainha de PortuO'al e Algarves, ao 
Sr. Ildefonso Leopoldo llayard, Cavalleiro da Ordem?~ C h ris
to, e Commendador da de Nossa Senhora da Concerçao, Ca-
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valleiro do Numero da Ordem de Carlos III em Hespanba, 
Official da Ordem de Leopoldo na Belgica, Comrnendador 
de segunda classe na Ordem da Casa D.uca~ S_axonia Ernes
tina, do Conselho de Sua Magestade FJdelissJma, e Seu En
viado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario junto a Sua 
Magestade o Imperador do Brazil; e Sua Magestade o Im
perador do Brazil, ao Ill.mo e Ex. mo Sr. Aureliano de Sousa 
e Oliveira Coutinho, do Seu Conselho, Gentil-Homem da 
Sua Imperia.J Camara, Desembargador da Relação do Rio de 
Janeiro, Cavalleiro da Ordem de Christo, Gram-Cruz da Or
dem de Leopoldo da Belgica, Ministro e Secretario d'Esta- · 
do dos Negocias Estrangeiros; e ao Sr. Bento da Silva Lis
boa, do Seu Conselho, Coml'nendador das Ordens de Christo, 
da Legião de Honra de França, e ele Leopoldo da Belgica, 
Official l\Iaior da Secretaria d' Estado dos Nego cios Estran
geiros; os quaes, depois de trocarem os seus plenos poderes, 
que acharam em boa e devida fórma, convieram nos Arti
gos seguintes : 

,mr. r. 
Sua Magestade o Imperador do Brazil Se obriga a satis

fazer a Sua Magestade Fidelíssima, na especie abaixo desi
gnada, a quantia necessaria para pagamento das reclamações 
dos subditos Portuguezes, apresentadas á Commissão Mixtar . 
Portugueza e Brazileira, que já estiverem liquidadas, ou cuja 
liquidação se achar agora pendente, declarando desde já des
tinada para este fim a somma de 844:845$44-t réis. 

AUT. H . 

Sun :Magestade Fideli.ssima por Sua parte ~e obriga. a 
·satisfazer a Sua IVJagestade o Imperador do Brazd a. quantw 
n_er.~ssaria para pagamento das reclam~ções dos subd1tos Bra
zJ!mros, na fórma mencionada no Art1go 1, declarando desde 
já para este effei to des tiuada a somma de 283:910$617 réis . 

.àiiT. llf. 

Cada uma das duas Altas :partes Contratantes, á vista: 
dos Títulos Iegaes, que aprese~tarem seus propri?s _suhd_itos, 
relativamente ás sommas liquidadas pela Commissao M~.-xla, 
lh'as fará pagar dentro de um anno, contad~ desde o dia da 
tro~a das ratifiqações da presente Convençao, das sommas 

1840 
Dezembm 
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que.para isso estão destinadas nos dois Artigos anteceden
tes. 

ART. IV. 
O Governo de Sua 1\'Iag.estade o Imperad@r do Brazil 

reservará em seu poder a quantia de 283:910$617 réis, 
que pelo Artigo u deveria ser-lhe entregue pelo de Sua Ma
gestade Fidelíssima, para ser deduzida da importancia de 
811·4:845$ll·ll·1 réis, que este haYia de receber na conformi
dade do Artigo r, ficando hem expressamente entendido e 
deClarado que, em virtude da applicação d'esta ·parcella, o 
Governo de Sua Magestade Fidelíssima será obrigado a sa
tisfazer, dentro no praso marcado no Artigo Ill, o numero 
de reclamações pertencentes a subditos For~uguezes, que 
corresponde á quantia deduzida. · 

ART. V. 

A somma ma.rcada em virtude do Artigo IV será distri
bu_ida pelo_ Governo de Sua Magestatle Imperial a seus pro
p_nos. subditos, em pagamento das reclamações que tiverem 
s1do julgadas pela Commissão Mixta, e cuja satisfação esti
ver a cargo do Governo de Sua Magestade Fidelíssima, ef
fec~uando-se esse pagamento dentro de um anno depois da 
ratificação da Convenção. 

ART. VT. 

PaTa completar o pagamento das reclamagões Portugue
zas, alem da ·quantia que pela disposição do Artigo IV da 
presente Convenção fica em poder do Governo de Sua Ma
gestade Fidelíssima, ser-lhe-ha entregue pelo Governo de Sua . 
Magestade o Imperador do Brazil a quantia de 560:934$824 
réis em duas prestações, das quaes a primeira será remet
tida na troca das ratificações, e a outra passados seis mezes. 

ART. VII. 

Estas remessas se ·verificarão por meio de Letras · do 
Thesouro do Brazil, pagaveis a seis, nove ou doze mezes, 
depois de feita a reduccão da moeda necessaria segundo o 
cambio do dia. E o Go;erno Portuguez satisfará por ioteivo 
todas as reclamações dos seus subditos, as quaes, por esta 
Convenção, ficam a seu cargo, quer ei? dinheiro, quer em 
letras, ou como com elles se convenciOnar; comtanto po-
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rém que sejam embolsada_s co_m as alterações que exigir a 
differença do valor do meiO Circulante nos dois Paizes na 
epocha das remessas, e dentro do praso do Artigo m . D' esta 
mesma maneira o Governo Brazileiro satisfará a seus pro
prios subditos as reclamações, a que ora fica obrigado, na 
conformidade do Artigo v. 

ART. VIII. 
A Commissão Mixta Portugueza e Brazileira, ·estabele

cida n' esta Côrte em consequencia do Tratado de 29 de 
Agosto de 1825, findará os seus trabalhos seis mezes de
pois da troca das ratificações da presente Convenção, em 
quanto ás reclamações de que tratam os Artigos VI e vu do 
referido Tratado. Ella fornecerá a cada um dos Governos 
uma lista nominal das reclamações, com declaração das sen
tenças pelas quaes foram julgadas, e passará aos interessa
dos certidões em fórma para seu Titulo com a conta res
pectiva da liquidação e do juro até o dia da entrega. Estas 
sentenças e os documentos instruclivos seruo depois entre
gues aos Governos que fizeram os pagamentos, a fim de não 
poderem apparecer debaixo de qualquer outra natureza . 

ART. IX. 

18.f0 
Dezembro 

4 

O Governo de Sua Magestade Fidelíssima tomará as dis
posiç.ões neccssarias para que os credores das reclamaçõ~s 
Portuguezas a seu cargo, residentes no Brazil antes do dm , 
em que for ass ignada a presente Convenção, possam receber 
as quantias que por tal motivo lhes pertencerem, uma vez 
que' apre"entem os Titulas exigidos pelo Artigo vm; essas 
quant.tas serão deduzidas das remessas que o Governo de Sua 
Magestade o Imperador tem de fazer em confor~idade do 
Artigo vr. 

ART. X. 
Pela Sua parte Sua 1\fagestade o Impera_dor do Brazil 

mandará tambem entregar em Lisboa aos _cr_edores das :e
clamações Brazileiras a seu cargo, que residi_rem no Re_mo 
de Portugal, em Letras do T!J_eso_uro do R~o de Janeiro, 
q~aesquer quantias a que pelo I~d1cado mot1_vo possam ter 
dlfei to, debaixo das mesmas cond1çõ'es do Artigo antecedeu
te, ficando bem entendido em ambos os casos que qualquer 

\1t 
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1840 dos dois Governos se considerará obrigado ao pagamento 
Dezefbro , pela qualidade e origem da reclamaçi.ío, sem attender á dif

ferença que possa haver em a naturalidade ou nação do in
dividuo, em cujas mãos ella se achar. 

Al\T. XI . 

As reclamações comprehendidas nos Artigos VI e vn do 
Tratado' de 29 de Agosto de ·t825, que actualmenle se acham 
em processo de liquidação perante a Commissão Mixta Por
tugueza e Brazileira, e que se liquidarem dentro do tempo 
fixado pelo Artigo vni d'es ta Convenção, serão pagas pelo 
.Governo a que pertencerem, segundo os princípios n'ella es
tipulados. E mostrando qualquer dos dois Governos , por uma 
conta authenticn, . que as sornmns outorgadas pelos Artigos I 
e u têern sido cons umi das nos pagamentos jú l'eitos, lhe será 
entregue pelo outro a quantia que faltar, com tal recipro
cidade que fiquem completamente satisfeitas , por uma parte 
e por outra, as reclamações julgadas a favor dos respectivos 
suhditos pela mencionada Commissiio até ao tempo prefixo 
de seu acabamento . Fica porén:t bem entendido que, verifi
cada a falta de fundos de que tratam os dois Artigos ante
cedentes, ambos os Governo:; Portugue:z e Brazileiro recorre
rão ás Cn mnras Leg islativas para serem habilitados a l'azer os 
respectivos pagam~ntos. · 

ART. XU. 

·Esta Conven.ção será ratificada c a troca das ratificações 
effectuada den lro de seis mezes, on mais cedo se for pos
sível. 

Em testemunho do que, .nós aba ixo assignados, Pleni
potenciarios ele Sua Magestade Fidelíssima .e de Sua Mages
tade o Imperador do Brazi l, em virtude dos nossos respe
ctivos plenos poderes, assignámos a presente Convenção, e 
lhe fizemos pôr o séllo çlas nossas armas. 

Feita na Cidade do R io de Janeiro, aos 14 dias do mez 
de Deiembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Je
sus Christo de t 840. 

(L. S.) lldefo nso Leopoldo Baprd.. . 
(L. S.) Aureliano de SouEa .e Oliveu·a Coutmho. 
(L. S.) Bento da Si lva Lisboa. 



AJUSTE FEÚO ENTRE O ENVIADO EXTRAORDINARlO E ~NIS
TRO PLE!'i1POTENCIARIO DE SUA MAGESTADE FIDELISSIJUA 

NA CÔRTE DO RIO DE JANEIRO, E O l\IINISTRO DOS NEGO

CIOS ESTRANGEIROS DE SUA JIIAGESTADE O HllPERADOR DO 

BRAZIL, SOBRE O CUJIIPRIJIIENTO DAS CARTAS ROGATORIAS 

PARA DILIGENCIAS JUDICIAES DEPRECADAS RECIPROCA

JIIENTE PELOS DOIS ESTADOS, ASSIGNADO NO RIO.DE JANEI RO 

A J 8 DE JlfJ.UÇO DE 1841. (1) 

(00 OIIIGI NAL QU E SE GUARDA !'iO ARGIII\"0 DA SllGR RT ARI A o 'BSTADO 
DOS NEGOGIOS ES7 RAN GEIR OS. ) 

. Nós abaixo assignados, IldefOl1SO Leopoldo Bayard, 
Cavalleiro da Ordem ·ae Christo, e Commendador da de 
Nossa Senhora da Conceição, Cavalleiro do numero da Or
dem de Carlos UI em Hespanha, Official da Ordem de Leo
poldo na Belgica, Commendador de segunda classe n_a Ordem 
da Casa Ducal Saxonia Ernestina, do Conselho de Sua JV!a
gestade Fidelíssima, e Seu Enviado Extraordinario e Minis
tro Plenipotenciario junto de Sua l\'Iagest~de o Imperador 
do Braz i!; e Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho, do 
Conse~ho de Sua l\'lagestade Imperial, Gentil-Homei? da Sua 
Impenal Camara, Desembargador da Relação do Rw de Ja
neiro, Cavalleiro da Ordem de Christo Gram-Cruz da Or
dem de Leopoldo da Belo-ica l\'Iinistr~ e Secretario d'Es-

o , ·a ta do dos Nego cios Estrangeiros; auclorisados dev1 a~ente 
pelos nossos respectivos Governos, tomando em cons~dera
ção a convenieucia que deve resultar par~ as relaçoes de 
amizade felizmente subsistentes entre o Remo · de Portugal 
e o Imperio do Brazil, de serem reciprocame~te cumpridas 
as Cartas simplesmente Precatorías ou Rogatonas, que acaso 

(1) Não nos consta que este Ajuste fosse sanccionado por parte de Por
tugal. 

~--------------~------~-------------------------------
~1?s 
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1841 tenham de dirigir- se ás Auctoridades de ambos os Paize~; 
:M~~ço concordámos nos Artigos seguintes, que devem ser cumpn

dos pelos do is Governos, expedi ndo ambos as ordens neces
sarias ás Auctoridades competentes para sua devida exe
cução. 

AR~ L ' 
As Carlas simplesmente Precatarias ou Rogatorias, ex

pedidas pelas Auctoridades Judiciaes de qualquer das Partes 
Contratantes (e jamais as que forem 'E xecutorias, tragam 
ou nTio insertas as sentenças), serão cumpridas pela~ Aucto
ridades J udiciaes da outra Parte Contratante a que forem 
apresentadas, mandando ellas por seus despachos fazer as 
diligencias requisitadas nas mes mas Car tas, emquanto per
manecer uma perfeita reciprocidade entre os dois Governos. 

ART. U . 

As ditas Cartas Precatorias e Uogatorias serão concebidas 
em termos civis e deprecativos, sem fórma alguma ou· ex
pressão de ordem imperativa; sendo exceptuadas expressa
mente todas as que versarem sobre objectos criminaes. 

ART. Jll . 

As referida's Cartas deverão ser legali sadas e auctorisadas 
pelos Consules das duas Nações, pela fórma prescripta nos 
seus respectivos Regimentos. 

ART. lV. 

As mencionadas-Cartas Precatarias ou Rogatorias, an
tes de serem apresentadas para o cumprimento ás Auctori
dades J udiciaes c.ompetentes, serão tran_smittidas ao l\iin is ... 
tro da Justiça de qualquer das Partes Contratantes, p,or· 
intermedio da Repartição dos Neg0cios Estrangeiros, pará 
obterem o Placet, que poderá ser concedido ou recusado, 
com audiencia do Procurador da Corôa . 

AR'l'. V. 
Apesar do. Placet do Governo, a que for· submettida a

Carta Precatoria ou Rogatoria, e não obstant~ qualquer. 
c~ausula que n' ellas venha expressada _pelos J mzes· que as 
t iverem expedido, poder- se-hão admittir os embargos das-
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partes, que forem attendiveis em direito, e serão elles pro~ 
cessados nos ter~os regulares, para serem julgados defini
tivamente, como for de justiça. 

Em testemunho e firmeza do que, assignámos e sellámos 
com os sêllos das nossas armas dois termos do mesmo teor. 
mutatis mutanclis, lavrados por José Domingos de Athaide 
Moncorvo, Official 1\faior interino d' esta Repartição. 

Secretaria d'Estado dos Negocias Estrangeiros, aos 18 
de Março de 1841. 

Ildefonso Leopoldo Bayard. 
(L. S.) 

Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho. 
(L. S.) 

18U 
H arco 

18" 



REGULAMENTO GERAL PAUA A COM~SSÃO MIXTA PORTUGlJEZA 

E l\IINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE SUA MAGESTADE FIDE 

ESTRANGEIROS DE SUA l\IAGESTADE DRITANNICA, PARA A 

DOS SUBDITOS DRlTANNICOS QUE SERVIltAl\1 El\1 PORTUGAL 

DRES A 22 DE .JUNHO DE 1841. (1 ) 

(.DE DOGU~IEi\'fO OFFJGIAI.. ) 

Geneml Rules for the 1'cception, classification and adj-udi
cation of claims by the Commissioners forming the «Mi
xed British and Portuguese Commission>>, approved by 
He1· Britannic Mafesty' s Principal Secretary o{ State for 
Foreign Affa·i1'S, and Rer Most Faithful Mafesty' s Mi
nister Plcnipotçntiary at the CouTt o f St. James' s. 

PREAJ\tBLl,. 

18U T he Mixed British and Portuguese Commission appoin-
.. Ju2J10 ted by the British and Portuguese Government, to examine 

and to decide upon the claims of British subjects who ser
ved in the Portuguese army and navy, during the late wa~; 
for the Iiberation of Portugal, will commence tbe reception 
and registry of claims from tbe 10th day of July 1841. 

The following rules will govern the proceedings of the 
Commission, and are publisbed for the gu i dance o f the clai
mants. 

ART. I. 

Ali officers, non-commissioned officers, sailors and ma
rines who served in Her Most Faitbful Majesty's navy, will 
base their claims upon the Sartorius Contract. · 

. (1) Vide na d~ta de 13 de Novembrq de 1640 Inst•·u!çóes, e na de 26 
B ntannica. 



E BRITAl'"~i1CA, APPROVADO PELO ENVIADO EXTRAORDINARIO 

LISSD1A lU CÔRTE DE LONDRES, E O l\IL"ISTRO DOS 1\"EGOCIOS 

RECEPÇÃO, CLASSIFIC.~ÇÃO E A.DJlilliGAÇÃO DAS RECLA.~IAÇÕES 

DURAl'ffE A GuERRA DA RESTA"GRAÇÃO; ASSIGNA.DO Elll LON-

(TOADGC~ÃO OFl'ICIAL.} 

Regulamentos geraes para a 1·ecepção, classificação e adjudi
cação de reclamações pelos Cornrnissionados, que formam 
a Comrnissão Britannica e Portugueza, approvados pelo 
Pt·incipal SecTetario d' Estado dos Negocias Estrangeiros, 
e pelo Jfinistro Plenipotenciario de Sua bfagestade Fi
delíssima na Cô1·te de S. Jarnes. 

PREAl\lllULO • 

. A Commissão l\'Iixta :Britannica e Portugueza, nomeada 
p~l?s Govern?s Britannico e Portuguez par~ exami_nar ~de
cidtr a respeito das reclamações dos subdttos Bntanmcos, 
que serviram durante a ultima guerra da restauração no exer
cito ou armada de Portugal, ha de começar a receber e a 
registrar as reclamações desde o dia 10 de Julho de '1841 
em diante. 

Os seguintes regulamentos serviram de guia aos traba
lhos da Commissão, e são agora publicados para governo dos 
reclamantes: 

ART. I. 
Todos os officiaes officiaes inferiores, soldados de marinha 

e marinheiros, que se~v iram na armada de Sua Magestade Fi
delíssima, fundarão as suas reclamações no Contrato Sartorius. 

de .Agosto de 1842 .&ccordo, relativos á Commis:;ão i.\Iixta Portugueza e 

tOM . VI. 20 

1841 
I unho 

22 
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ART. li. 

18~1 Ali officers, non-commissioned officers and soldiers who 
J'!f:O served in the army, but left it, voluntarily o r compulsorily, 

before the 8th day of January 1834, will base their claims 
upon the Sa1·tm·ius Conlract, or Cotter' s Contract. 

ART. III. 

Ali officers, non-commissioned officers and privates, who 
left the serv1ce beca use they would not submit to tbe pro
posals o r new terms ( called Saavedm ConlTact), o r wbo 
opposecl its introduction, and did not in effect serve under 
it, although detained in the country, will claim under the 
provisions of the Sart.or-ius Contract. 

ART. IV. 

All.officcrs, non-commissioned officers and privates, who 
served w the army from or after the Sth of January 183/í., 
and. are not included in Arlicles r and v, are allowed, in
dividually, the option o f choosing on which o f the two Con
tracts (Sarlo1·ius or Cotte1· or Saavedm's), they will found 
their claims. 

AUT. V . 

Are excepted from Articles I, u, 111 and LV ali those 
individuais who may have bad an especia l and formal con
tract, or who may, volun tari ly and of their own accord, 
have proposed to serve under other and special conditions; 
provided such proposilions shall have been accepted by the 
Portugucse Government, and any condiLions thereto anne
xed by the party proposing Lhem have been duly fulfill ed . 

ART. VI. 

The Commission will recognize a claim for whatever 
rates of pay officers, non-commissioned officers and privates 
may have been entitled to, for the respective periods they 
may have remained in the service, as late as November 1835. 

ART. VII. 

The Commission will recognize a claim on the part of 
officers, non-commissioned officers and privates for pay, but 
not for allowances, for any intervening period hetween the 
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ART. li. 

Todos os officiaes, officiaes inferiores e soldados, que 
serviram no exercito, mas que saíràm cl'elle, ou voluntaria
mente, ou contra sua vontade, antes de 8 de Jan'eiro ele 1834, 
fundarão as suas reclamações no Contrato Sw·torius, ou no 
Contrato Cotte1'. 

ART. III. 

Todos os officiaes, officiaes inferiores e soldados, que 
largaram o serviço por não quererem sujeitar-se ás p1·opos
tas, ou novas condições (denominadas Contrato Saavedra), 
ou que se oppozeram á sua introducção, e de facto não ser
viram sob ellas, se bem que detidos no paiz, reclamarão na 
conformidade das disposições do Contrato Sctrtm·itts. 

ART. lV. 

Todos os officiaes, officiaes inferiores e soldados, que ser
viram no exercito desde 8 de Janeiro de 1834, e ·não vão 
incluídos nos Artigos I e v, poderão, individualmente, es
colher em qual dos dois Contratos (Sartm·ius, Cotter ou 
Saavedra), querem fundar as suas reclamações. 

ART. V. 

São exceptuaclos dos Artigos 1, n, 111 c JV todos aquel
les indivíduos que possam ter tido um contrato especial e 
formal, ou que, voluntariamente e do seu motu proprio, pos
sam ter propos,to o servirem sob outras e especiaes condi
ções, comtanto que taes propo>ições hajam sido aceitas pelo 
Governo Portuguez, e quaesquer condições a ellas aunexas 
pela parte que as propoz hajam sido devidamente cumpridas. 

AJIT. VI. 

A Commissão reeonhechá uma reclamação por quaes
quer soldos de officiaes, officiaes inferiores e soldados, que 
a elles tiverem direito, pelo tempo respectivo que houverem 
permanecido no serviço, até Novembro de 1835. 

AUT.Vll. 

A Commissão reconhecerá uma reclamação por parte de 
officiaes, officiaes inferiores e soldados por soldos, mas não 
por gratificações, por qualquer período intermedio entre a 

* 
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· Junho 

22 



1841 
.Junlto 

-22 

3@8 REINADO DA SENH@UA D. MARIA IJ . 

date of their leaving the ser·vice, and that of the Portuguese 
. Gover.nment tendering a settlement. The Co•mmission, ·howe
ver, wjM •C·@nsider the P.@r·tuguese Ge.vernment as having .t.eJil
dered a settlement i!J. every case i:n which that Go~erBment 
shalJ have tenG!ered to ihe cl&imant, a.t or Rea•r to, @r ;aJt 
some time subsequent to, the dose of bis servioe, a larg~ 
sum on account, in one instalment, and eilher in money or 
hy Titulo. 

AJl.l.f.ViUI. 

Are exce.pted from Article vn: 
§ 'fhose who 'Jef;t the service cl.uring the war. 
§ 1. Th@se wh@ left the service duriog Lhe war, and not 

on account ofthe Saavedra Contract heing pmposeà. Thes.e 
will he eotitled to claim pay ooly to the period and date of 
tbeir leaving tbe service. 

§ Those who were, themselves, the cause of delay. 
§ 2. Those, o f whom it can be sa-tisfactor~1ly shown, úhat 

they, the~sel;v.es , were thewiHul cause o f clelay, m@re speoiall•y -
hw refus~mg, or delaying to· g•ive, Sl!Wh accoun'fis of public 
money chsbursed hy them, as, Mtwithstamdig the circum
stances of the service, it ought slill to have been within 
theirs means to render, and which they were legally and 
falidy •liable to render, acctwdimg to the rules ancl. negula
tions of miJ,irtary serv.Í!ce; @T, by r~fusimg or delaying to give 
su0h inf@rma,tion as they might be ahle to give, aod which 
might h e r.easonahly expected .and justly req:ruir.ed Fnom them: 
Pr@·VÜlecl, a.lways, that it he shown, that sech informati~H 
was formaHy demaoded hy comfileteot authority, and that 
·it was within tme sce.pe of the duty of such claimants to 
furnish it. 

§ Those who made no formal application for settlement. 
~ 3. Those 'Wh@ made no f@rmal applicution for settle

ment to the Portuguese Government, or to the authorirbies 
C0Jilstüutecl to receiv.e sech applicatio:n, aNd to aGijudoicatte 
upon the claims. 

§ The heirs, or representatives of those who died. . 
. § 4·. The heirs, or representatives o f those who died du

nng the se.rváce; wbo él!re entitled to claim pay to 1lhe date o f 
the decease ~f the IJ!lallt'f wh.ose heir or rep1~esentati,ve they 
are. 
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data da sua saída do serviço, e a do offerecimento de um 
ajuste de contas por par~e do Governo Portuguez. A Com
missão considerará t0dav1a· o Governo Portuguez com0 ha
via proposto ao reclamante, ao tempo ou proximo ao termo 
do· seu serviço, uma quantia avultada por conta, n'um pa
gamento, e ou em dinheiro ou por Titulos. 

ART. VIU. 

Exceptuam-se do Artigo vn : 
Os que largaram o serviço durante a guerra . 
1. Os que largaram o serviço durante a guerra, e não por 

motivo de se haver proposto o Contrato Saavedra. Estes te
rão direito a soldo tão sómente até á epocha e data da sua 
saída do serviço. 

Os que foram elles mesmos a causa da demora. 
2. Aquelles de quem se podér provar satisfactoriamente 

que foram elles mesmos a causa da demora, mórmente recu
sando ou demorando o darem taes contas dos dinheiros publr
cos desembolsados por elles, que, não obstante as circumstan
cias do serviço, ainda tlivessem meios ao seu alcance de dar, 
e as quaes eram obrigados a dar, conforme os regulamen
tos do serviço mili tat·, ou, recusando ou dem0ramdo o da
r.em as informações que estivessem habilitados para dar, e 
di elles se podessem esperar e exigir rasoavelmente: com tan
to porém que se mostre que sirnilbantes informações foram 
forma lmente pedidas por auctoridade competente, e que ao 
reclamante incumbia ministra-las. 

Os que não requereram fo-rmalmente o ajuste de contas. 
3. Os que não requereram formalmente o ajuste ~e ~ou

tas ao Governo Portuguez, ou ás auctoridade~ c?nstJLmdas 
para receberem similhantes reclamações, e adJudicar ácerca 
d'ellas. , 

Os herdeiros ou representantes dos que falleceram. 
4. Os herdeiros ou representantes dos que falleceram du

:r:ante o serviço; ou tiverem direito a reclamar soldo até á 
data do fallecimento de interessado, de quem forem herdei
ros ou representantes. 

1841 
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ART. IX. 
Those who continued in tbe Portuguese service after 

Nove~ber 1835, will be 'considered as entitled only to the 
pay and allowances of the Portuguese army, unless they can 
prove that they continued beyond such period under any 
specific agreement with tbe Portuguese Government, esta
blishing other terms. 

ART. X. 

Claims will be received for share of prizes made by the 
squadron, or by any o f thc sbips of Her l\llost Faithfui l\ia-
jesty. · 

ART. XI. 

Claims will be received for compensation or pension for 
wounds received in action; and i f the Commission find the 
claim well fouoded, the parties will be examined before the 
British army and navy medicai Bonrd; and the decision o f 
tbe British autborities will de termine the amount to which 
each sball he enti lled, accordinrr to the reaulations of the 
British service. Before such medicai Board ~hall be graoted 
by tbe Commission, satisfactory proof must be given o f the 
wound or wounds baving heen received in action in tbe 
service of Her. Most }'aithfui 1\'Iajesty ; and a certifica te to 
tbat effect from a medicai officer of the ship, or regiment, 
and of tbe commandiog officer, wili be rcquired wherever 
sucb documents are attainable. 

AllT. XII. 

Claims for arrears of pensions already granted hy Her 
Most Faitbful Majesty's Government will he received, pro
vided such pensions shall . be decided to be in conformity 
with the Britisth regu lations. This shall apply, alike, to the 
wounded, and to the widows or heirs of those deceased. 

ART. Xlll. 

A compeosation of 5 per cent. per annum on the amount: 
found due is awarded for delaJ to claimants (by the Mi::: 
nuce of Instructions, Article VI) to commence from the day 
on which such claimant ccased to receive pay from the Por
tuguese Government. 
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ART. IX. 

Os que continuaram a ser~ir em Portugal depois de No
vembro de 1833, seruo cons1derados com direito tão só
mente ao soldo e gratificações do exercito Portuguez, salvo 
se provarem que continuaram alem d' aquella epoc~a em con
sequencia de alguma conrençào especificada com o Governo 
Portuguez, estabelecendo outras condições. 

ART. X. 

Receber-se-hão reclamações por parte de presas feitas 
pela esquadra, ou por quaesquer dos navios de Sua Mages
tade Fidelíssima. 

ART. XI. 

Receber-se-hão reclamações por compensação ou pensão 
por feridas recebidas em combate, e se a Commissão achar 
que a reclamaçuo é bem fundada, serão os interessados ins
peccionados perante a Junta de Saude do exercito ou ar
ml).da Britannica; e a decisão das auctoridades Britannicas 
determinará a quantia a que cada um terá direito, conforme 
os regulamentos do serviço Britannico. Autes que a Com
missão conceda aquella Junta de Saude, dever-se-ba apresen
tar prova satisfactoria da ferida ou feridas rece,bidas em com
bate no serviço de Sua 1\'Iagestade Fidelíssima; e exigir-se-ha 
um atlestado passado pelo official de saude do navio ou re
gimento, e pelo official com mandante, onde quer que se possa 
alcançar similbante documento. 

ART. XII. 

As reclamações por pensões atrazadas já concedidas pelo 
Governo de Sua Magestade Fidelíssima serão recebidas, com
tanto que taes pensões se achem conformes com os regula
mentos Britannicos. Isto será ignalmente applicavel aos fe
ridos, e ás vim•as ou herdeiros dos fallecidos. 

ART. XIII. 

Concede-se uma compensação de 5 por cento ao anuo 
por demora sobre a totalidade da quantia que se dever aos 
reclamantes (pela M·inuta da$ Instrucções,. Artigo VI), a 
principiar do dia em que o reclamante detxou de receber 
soldo do Governo Portuguez. 

18U 
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ART. XIV. 

Whereas tbe Commission by the decision rccorded in 
Ar ti ele vn o f tbese Bules, has awarded to ali claimants, whQ 
were cletained after tbeir dismissal, before a settlement was 
offered to tilem b~ tbe Portuguese aulhorities - a daily rate 
o f pay for such .intcrvening period; lhe Commission- ( also 
keeping in view that the n per cent. allowed in Article VI 

of the JI!Iinutc of Instructions, is therein defined to be a com
pensation for delay )- h as decided that no claim cau be 
admilted for the õ per cent. compensation for such inter
vening period; namely, that elapsing between tbe time 
wben the claimant left the service, and the time when a 
settlement was tendered. Neither after tbe date o f the tender 
o~ a. settlement, will n per cent. be aHowed upon the amount 
of dai ly, pay whicb thus, by an act of the Commission, is 
added to the amount of arrears which may be found to bav,e 
been otherwise due when such settlement w.as tendered. 

ART. X V. 

Are excepted, from t.be rate of compensation specified 
in Articles XIII and XIV, those claimants whose cases ar:e 
defined by Sections 2 and Jí. o.f Artide vm. 

ART. XVI. 

The claims founded upon British regula1lions shall be 
calculated according to the regulations in force for the Bri
tisb land and sea forces, in the years 1831, 1832, 1833, 
1834. 

ART. XVII. 

The period of sérvice ot' officers claiming sha.ll com
mence. from Lle date at which it can be shown tbat they 
were employed ou duty by competent auLhority. Provided, 
always, that if more than one month intervened hetween 
th!'l appointment of any officer and bis embarkation for Por-'
t~gal , such officer shall give satisfactory ev.idence o f his ·ha
VIng, been detained, on duty. 

ART. XVIll. 

Are excepted from Article xviL: 
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MlT. :X:IV. 

Visto que a Com missão, pela decisão exarada u Arbigo 
vn d'estes Regulamentos, arbitrou a t0dos 0s. reclama:nltes, 
que ficaram detidos depois da sua demissão, antes que pelas 
auctoridades Portuguezas lhes fos8e offerecido um ajuste 
de contas - um soldo diario pelo tempo que houver me
diado; a Commissão (lendo igualmente em vista que os ~ 
por cento, arbitrados no Artigo VI da lllinuta das Instrucções 
são ali designades como com12ensação por demora) decidiu 
que se não admittiria reclamação alguma pelos 5 por cento 
de compensaçã(;} pelo tempo que mediou, a saber: que de
correu desde que o reclamante largou o serviço, e a epocha em 
que se offereceu o ajuste de contas. Nem, depois da data da 

. proposta para o ajuste de contas, se concederão 5 por cento 
sobre a totalidade do soldo diario que d'esla sorte, por um 
ar;Lo da Commissão, se ajunta á totalidade dos atrazados, 
que se possam achar em divida quando se 0ffe11eceu simi
lhante ajuste decantas. 

ART. XV. 

Ficam exceptuados da importancia da compel'lsação espe
cificada nos Artigos xm e XIV, aquelles reclamantes, cujos 
casos se acham definidos pelas sec~ões 2 e 4 do Artigo v:m. 

ART. XVI. 

As reclamações fundadas em regulamentos Inglezes se
rão calculadas confot>me os regulamentos em• vigor relativa
mente ás for<;as Britannieas de mar e terra, nos anuas de 
1831, 1832, 1833 e 1834. 

"HlT. XVII. 

O periodo de serviço d0s officiaes reclamantes começará 
da data em que se podér mostrar que foram empregados 
em serviço por auctoridade competente. Comtanto porém 
que, se houver mediado mais de um mez entre a nomeação 
de qualquer offi~ial e o ~eu embarque p_ara Por_tugal, o offi~ial 
dará provas sattsfactonas de haver s1do dettdo no serv1ço. 

ART. XVIII. 

E:xcepluam-se do Artigo xvn: 
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1841 ~ 1. Those who served under Cotter's Contract, who, 
J~hho it i~ therein stipulated, can claim only from the date of 

their disembarkation. 
~ 2. Any officer serving under a special agreement or 

contract not herein specified, if any clause in such agree
ment should otherwise define the period of commencing ser
vice. 

ART. XIX. 

The period of service for ali non-commissioned officers 
and privates ( excepting sailors and those engaged in the 
fst Marine Battalion and who joined the fleet) shall com
mence from the date of their disemharkation in Portugal. 

ART. XX. 

Every officer, non-commissioned officer,,privatc, or sai
lor, shall present bis claim in duplicate, according to the 
form N.0 1, which will he delivered to each claimant on 
bis applying at this Office, either personally or by letter. 
And ali documcnts or supporling vouchers are to be for
warded, together with a f'air copy of the same signed by 
tbe claimant or bis represenlalive, by lelter, and to be de
livcred at the Office of the Commission. Ali letters addres
sed to the Commission must be pre-paid, or they will not be 
taken in. 

AUT. XXI. 

On the delivery of a claim, if in regular form, a receipt 
will be given for it, on which will be stated the dar on 
which it was received, and the number attached to it on 
the register of claims. 

AllT. XXII. 

Ali claims will be entcred in lhe register in the order 
in which they are received, and they will be successivel · 
taken inlo consideration by the Commission in that same 
order. 

AltT. XXIII. 

Tuesdays, Thursdays and Salurdays shall be allote?, 
exclusively, for the regislralion of claims; and no claim wJll 
he regtstered on any other day. Fridays will be allotcd for 
the delivery of the Títulos to" the claimants. 



REINADO DA SENHORA D. MARIA. 11. 315 

Os que seniram sob o Contrato Couer, os quaes, con
forme ali se estipula, só podem reclamar desde a data do 
seu desembarque. 

Qualquer official que servisse em virtude de uma con
venção especial ou contrato ali nüo especific.ado, se alguma 
clausula em tal convençüo definir de outra orte o período 
de principiar a servir. 

Al\T. XIX. 

O período de serviço para todos os officiaes inferiores 
e oldados ( exceptuando marinheiros, e os que se alistaram 
no 1.0 Batalhão da 1\Iarinha e se reuniram á esquadra) prin
cipiará da data do seu desembarque em Portugal. 

AJIT. XX. 

Cada official, official inferior, soldado ou mar i o beiro, 
apresentará a sua reclamaçfio em duplicado, conforme o 
~odeio n.o 1, o qual se entregará a cada reclamante, diri
gm~o-se a esta Repartição, quer pessoalmente, quer por 
escrrpto. E todos os documentos ou altestados deverão ser 
remettido com uma copia em fÓrma dos mesmos, as igoada 
pelo reclamante ou seu representante, por escriplo, e deverão 
ser entregues na Secretaria da Commissão. Todas as cartas 
dirigidas á Commissão deverão Yir francas de porte, aliás 
não serão recebidas. 

ART. XXI. 

Apenas se entregar uma reclamação, vindo em devida 
fórma, passar-se-ba recibo d'ella, e n'elle se declarará o dia 
em que foi recebida, e o numero que tiver no registo da 
reclamações. 

ART. XXII. 

Todas as reclamações serão lançadas no registo conforme 
a ordem em que forem recebidas, e serão successivamenle 
tomadas em considera~ão pela Commis ão n' aquella mesma 
ordem. 

AllT. XXIII. 

Destinar-se-hão exclusivamente para o registo das re
clama~.ões as Terças feiras, Quintas feiras e Sabbados, e ne
nhuma reclamação será registada n' outro qualquer dia. A 
Sextas feiras serão destinadas para a entrega dos Tilulos aos 
reclamantes. 

18U 
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ART. XXIV. 

1841 . T. he. claims of persons residilng' in. London must be senh 
Junho h 1 

22 m WIL m two months from the tO .th of July, 1811- . 

Those of persons resident elsewhere in the United King
dom, within four monbhs from tbe same date; tboseofper
sons rcsident in any other part of Europe, within cighrt 
months; and those of.persons resident in nny other part of 
Lhe world, within twelve months from tbe above-specified 
date. 

ART. XXV. 

No agent wi1'l he altewed te present more Lhan teu 
claims for rcgistration on any ou e daJ; but at Lhe cnd o f each 
of the respective periods of two, f ou r, eight and twclve mon
ths, scverally assigned in the next preceedinc:r Article (Ar
ticle xxtv ), a grace o f teu addibional days "~li be all0wed 
f0r the reeeptim•n of aH clta•ims, n0t prreviously reg i stere~, 
of parties residing within the limits to which each ·ar such 
prescribed periods applies. 

ART. XXVI. 

When the periods dcfined in Article XXIV, and Lhe ten 
additional days mentioned in Article xx.v, sball respectively 
bave elapsed, nõ additional claims of persons residing with
in tbose limits will be :uegistered for adjudication by the 
C@mmissi0n. 

ART. XXVII. 

The Commission will decide, in cach case, whctber they 
will o r will not receive vhâvoce evidence o r explanations from 
cla~imants; and in no case willl any clai•mant 0r h~s represen la
tive be admillcd lo a personal inlerview with the Commission~ 
unless tbe Commission shall hav~ previously ma de an appoint
ment wilh him for that purpose. 

AUT. XXVIII . 

. Awy, chance of residcnce on the part of a cl a i m~'ll~ or 
h1s agent, whiJe· bis claim is pending before. th~ CommiSSI~n, 
must be immediately communicated to the Jomt Secrebanes 
to the Co mmission. 
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ART. XXJ.V. 

As reclamaçees <ile pessoas residentes em Londres de
v~rão ser remettidas àle>Utro dle dois mezes contados desde 
10 de Ju,J,bo de t84f. 

As de pess0as residentes n' outra parte do Reino Unido, 
d@otr0 de quatre mezes C0'ntad.os da mesma data; as de pes
soas residentes em outra (l_fUalquer ~arte da Emropa, mentro 
tfte eito mezes; e as .de pessoas residentes rí' outra (i[Ualquer 
par~e do Mundo, dentro de doze mezes contados da data 
acima declarada. 

ART. XXY. 

A nenhum agente será permitti·do ap11esentar ma'Ís de dez 
reclamações para serem reg·istadas em qua.Jquer dia; mas no 
fim de cada um dos prasos respectiv.os de dois, quatro, oito e 
doze mezes, diversamente designados no proximo Artigo pre
cedet~,te (Artigo xxtv) , oonceder-se-ha uma graça de dez dias 
a,<llldicionaes para a re.cepçã0 de todas as reolamações, que não 
houv.erem sido previamente registadas, pertencentes a interes
sados queres·idirem dentro dos limites a que se applica. qualquer 
elos prasos acima prescriptos. 

AUT. XXYI. 

Quando os prasos definidos no Artigo xx1v, e os dez dias 
addioionaes mencionad0s no Artigo xxv houverem respectiva
mente finalisado, nenhumas reclamações de pessoas residentes 
dentro d'aquelles lti'm'ites serão registadas para serem adjudica
das pela Commissão. 

A'll.lr. XXVII. 

A Commissão decidirã, em cada caso, se ha de receber 
ou não provas vocaes ou explicações dos reclamantes; e em 
nenhum caso nenhum reclamante .eu seu representant.J será 
aàtrnittid0 a uma entrevista pessoal com a Commissão, salvo 
se esta lhe houver pteviamente aprasado dia para tal fim. 

ART. XXYifil . 

Qualq.ueT mud<a,nça de residencia da part:_ do 11~claman!e 
ou do ·seu agen~e, emqu~nto a sua r;clama.çao es~IVer pen
dente perante a C~ro~1SSÜ0, .uevena ser Hnme?Jatameole 
participada aos Secretran0s oo:nu.unotos til.a Comm1ssão. 

1-8~1 
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ART. X.."X.IX. 

Ali officers who may have received public money, and 
have becorne responsible for the disbursernent of such mo
ney, hy the usages and regulations of military service, will 
be called upon by the Commission to render a satisfactory 
account of the application thereof, before their clairns shall 
be taken into consideration, unless they shall have been 
recognized by the Portuguese Government as having already 
renclered such an account. 

ART. XXX. 

Before thc final adjudication of any claim, each clai
mant or his representative shall receive notice of the amount 
which the Commission shall have found due upon the evi
clcnce before them, in order that, if such claimant or bis 
agcnt should conceive that he is entitled to a different award, 
he or his agent may have un opportunity of stating the 
grounds upon which such an opinion on their partis foun
ded. The Commission, after due consideration on such 
grounds, will give tbeir final decision, and will direct their 
awarcl to be prepared for delivery to the claimant. 

ART. XXXI. 

A document or titulo will be delivered by the Commis
sion to each claimant, payable to the claimant:, or to his 
order, by such Financiai Agent in London as Her Most 
:Faithful:Majesty mny appoint; in which clocurnent the total 
amount awarded, and Lhe interest which that amount bears, 
until paid, will be stated. 

A.RT. XXXII. 

A minute oi' Lhe award and of its amount will be en
terecl on the minutes of the Commission on the day it is 
gtven. 

The award shall stale the differcnt amounts found due, 
anel Lhe grouods o f each decision-; such award together with 
thc claim and the various documents appertaining thereto, 
( o.r authenticated copies thereof), ma de out in d.uplicate, 
~!li be preserved by each Commissiooer, for the mforma
tJOn o( the British and Portuguese Governments. 
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ART. XXIX. 

Todos os officiaes que tiverem recebido dinheiros pu
blicos, e se houverem tornado responsaveis pelo desembolso 
de taes fundos, pelos usos e regulamentos do serviço militar, 
ser7lhes-ha exigida· pela Commissão uma conta satisfactoria 
da upplicação d' elles, antes de serem tomadas em considera
ção as Sl}aS reclamações, salvo Se houver sido reconhecido 
pelo Governo Portuguez o elles terem já dado similhantc 
conta. 

ART. XXX. 

Antes da adjudi·cação final de qualquer reclamação, cada 
reclamante ou quem o representa-r, receberá aviso da quan
tia que a Commissão achar que se lhe deve, em virtude de 
provas que lhe houverem sido apresentadas, a fim de que 
se tal reclamante ou seu agente julgar ter direito a diffe
rente adjudicação, elle ou o seu agente tenha occasiâo de 
declarar os motivos em que funda essa sua opinião. A Com
missão, depois da devida consideração de taes motivos, dará 
a sua decisão final, e ordenará que a quctntia adjudicada 
esteja prompta para ser entregue ao reclamante. 

ART. XXXI. 

A Commissão enlregará a cada reclamante um docu
mento ou titulo pagavel ao reclamante, ou ao seu agente, 
pelo Agente Financeiro em Londres que Sua Magestade Fi
delíssima nomear; no qual documento se declarará a tota
lidade da quantia adjudicada, assim como o juro que ella ha de 
vencer até ser paga. 

ART. XXXII. 

Lançar-se-ha nas minutas da Commissão uma minuta 
da adjudicação no dia em qut~ ell~ for dada. . 

A adjudicação declarará as drfferentes quantias que se 
houverem achado em debito, e os fundamentos de cada de
cisão; a adjudicação assim como a rec~amação e os varios 
documentos pertencentes a e lia (ou copias quthenticas d' el
les), feitos em duplicado, serão guardados por cada . Com
missionado, para conhecimento dos Governos Britann i co e 
.rortuguez. · 

18H 
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ART. xxxnr. 
1841 lf the rJa.ima.nt he on the spmt, he wi1lll be required to 

Ju,nbo b" "d 
22 prove 1s 1 entity; if he be an ollicer, by prod·ucing his 

Commission, and by olherwise saLisfying the Commissio
ners hy such means as may seem to them in each case ne
cessary. Petty officers and sailors, non-commissiooed oi:Ecers 
and priv·a'tes, will he I•equoired w prove their ident,lty hy tl!re 
presentation of their discharge, or hy any other documeot 
or certificate of service which may he in their possessioo, 
and hy a declaration made hefore a magistratc or justice 
of the peace, hy some respectable householder eslablished 
in Londcm, attesting bis personal know1Iedge 0ft!bc claimant, 
anel containing a description of the saicl olaimant's person, 
(according to tbe form N.0 2, which will be supplied at 
tbe office of lhe Commission on application), and the clai
mants wil1l be required be give s•uch. fu.rbher pr00f of their 
identity as the Commission may in each case deem neces
sarr. 

ART. XXXIV. 

If tbe claimant connot appear in person hofere tbe Com
mission, his iden•ti•ty mnst be sl!lbstantialed by a declara
tion to be made before a magist.rate or juslice ofthe peace, 
by two respectab le householders residiog in the same town 
or parish with the claimant; and by the certificate of the 
minister of the parish, or of some municipal or parochial 
au1Jhority oJ the clistrict, wirthin which the said claimant qs 
res iding, wbicb certi:ficatc t;houl,d state that tl1e parties sig
ning it know of their own knowledge that the person ma
king such clairn is tbe person whom he signs bimself to he. 

The forros containing the particulars referred to in these 
Articles, will be transmitted from the office to claimants 
upon application by letter. 

ART. XXXV. 

The heirs of Bri.tish subjects who served in He: Most 
Faithful Majesty's army or navy will be requíred, tf clai
ming under a will, to produce the probate of suóh will, .or 
an authentic copy of the probate; and, in case of inteslacy, 
payrnent :will be mude to the personal representative, to 
whom letters of administration shall have been g•va•Htlied, 

' 
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ART. XXXIII. 

Se o reclamante se achar presente, deverá provar a sua 
identidade; se for official, exhibindo a sua patente, e satis
fazendo de outra sorte os Commissionados pelos meios que 
a estes parecerem mais convenientes em cada um dos casos. 
Os officiaes menores e marinheiros, officiaes subalternos e 
soldádos deverão provar a sua identidade apresentando a 
sua escusa, du por qualquer outro documento ou certificado 
de serviço que tenham em seu poder, ou por declaração 
feita perante um magistrado ou juiz de paz, por algum chefe 
de família acreditado estabelecido em Londres, attestando 
conhecer pessoalmente o reclamante, e contendo os signaes 
do mesmo reclamante, (conforme o modelo n.0 2, o qual 
sen·do pedido será entregue na Secretaria ela Com missão), 
e os reclamantes deverão dar outras quaesquer provas que 
á Commissão parecerem necessarias. 

ART. XXXIV. 

Se o reclamante não podér comparecer em pessoa pe
rante a Commissão, deverá a sua identidade ser provada 
por meio de uma declaração feita perante um magistrado 
ou juiz de paz por dois chefes de família acreditados, re
sidentes na cidade, villa ou freguezia do reclamante; e pelo 
certificado do ministro ela freguezia ou de alguma auctoridade 
municipal ou parochial do districto, em que o dito recla
mante estiver residindo; o qual certificado deverá declarar 
que as pessoas que o assignam sabem que o individuo recla
mante é a mesma p~ssoa que ellas certificam. 

As formulas que contém as particularidades referidas 
n' estes Artigos, serão transmittidas da Secretaria aos recla
mantes logoque estes as pe~~re~n por escripto. 

AJlT. XXXY . 

Os herdeiros dos subditos Britannicos que serviram no 
exercito o,u armada de Sua Magestade Fidelíssima; deverão, 
no caso de reclamarem em virtude de testamento, exhibir 
a certidão d' esse testamento, ou uma publica-fórma da cer
tidão; e no caso do primeiro interessado ter fallecido ab 
intestato, far-se-ha o pagamento á pessoa representante a 

TOM. VI. 21 

18U 
Junh() 
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184.1 and on whom the duty of distributiou amoog the next o( 
J~2ho kin is imposed by such letters of admioistration. 

Alll'. XXXVI. 

Agents or representatives of claimants must produce an 
explicít and formal written authority, according to lhe Form 
N° 3, from the clairoant, attested before a magistrate, and 
g iving such àgent the necessary powers. The agent will alsa 
he required to produce thc evidencc of identity of tbe party, 
indicated in Article xxxm or xxxxv. 

All'f. XXXVII. 

If two such authorities to act for a claimant are presen
ted by different parties, tbat beariog the latest date will be 
acted upon; and tbe representa tive, under lhe formal au
thority, will bc mude acquuinled wilh the presentation of 
the more recent authority. A claimant, in person, will take' 
precedence of any party to whom he may h ave given a power 
of attorney or other written aulhorily, provided he delivers 
to the Commission a formal and attested revocation o f such 
power previously given by him to another person, accord~ag 
t~ the I<:O>rm N° 4•. 

AR'l' . XXXVIli. 

In the event of any legal question arising in reference 
to. the fm;egoiog points, such question will be referred to 
the decision of bhe Law Officers of tbe Crewn 

Palmerston. 
(I--. S.) 

Torre de Moncorv..o. 
(L. S.) 

Ioond9n., Jtu'l'le ·22, ! 8~t. 
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quem se houver passado procuração, auctorisando-a para 
verific~r a distribuição entre os parentes mais chegados .. 

1\llT. XXXVI. 

Os agentes ou representantes dos reclamantes deverão 
apresentar uma auctorisação formal e explícita por escripto, 
conforme o I~odelo n.o 3, passada pelo reclamante, attes
tada perante um magistrado, e daudo a esse agente os po
deres necessarios. O agente deverá tamhem produzir a prova 
da identidade do interessado; indicada no Artigo xxxm ou 
XXXIV. 

ART. XXXVII. 

Se se apresentarem duas similhantes procurações por 
differentes pessoas, valerá a que tiver a data mais moderna, 
e o representante que vier munido J_a procuração mais an
t iga será inteirado da apresentação da procuração mais mo
derna. Um reclamante que se apresentar em pessoa terá a 
precedencia de qualquer pessoa a quem houver passado pro
curação, ou outra qualquer auctorisação por escripto, com
tanto que entregue á Commissão uma revogação formal e at
testada da procuração previamente passada a outra pessoa, 
tudo conforme o Modelo n. 0 4. 

ART. XXXVIII. 

No caso de se ·suscitar alguma questão de direito re
lativamente aos pontos acima declarados, deverá essa ques
tão ser decidida pelos Jurisconsultos da Corôa. 

Palmerston. 
(L, S.) 

Torre de Moncorvo. 
(L. S.) 

Londres, 22 de Junho de f841. 

* 
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Clai!ll o{ (1) late (2) upon Port11gucse Go-

N.• 

Jllajesty duri11g the TJla1· o{ Li bemtion, 

lleceived at the officc o{ tlw Commission Olt the i~~!Pl"' ~[~ -
gc ~ --~---.------~-------~----~------------------~ ;::.""':;. Amount already receivedby 

Lh c Party; stating, i f possi-

o 

;i 

Difi'erent blc, undcr wbat Denomina-
Regiments rank hcld tion o r Hcad. 
Orvessels In wbat 1 . LI Number 1----......-------,----1 
. · Compa- 1 ~nng. 10 of da ys 
111 wluc~1 nics of sc rv1ce, set·vcd in 
tlto Clat- sucb R e- and d~te o f cach 
mavnctd~er- giments. ~g~~:n~~- rank. 

eacb . 

Total. .. . .. 

Dcnomi-
~~~01~1! Portu-
low~ncc guesc 
or ad-' illoncy. 

I : ancc. 

(tO) 

English 
llloncy. 

Reis %.. s. d. 

'131" Dire 
(õ)_ of __ 18~ ('1 ) _ _ _ (1) Surnamc and Cbristian Na. 

litary or naval. (t) lnscrt wltat Con 
Claimant or his Agent or Rcpresen 
of tlte Agont, if clatmcd through one. 
(10) Tito amouut to J>c put into one 

(6) (8), __ _ 
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vernment, {ol' (3) 

undel' the (i) 
o( 184 

Amount to wh ich enti-
tled, and und er what 

Hcads. 

Heads. Englisb 
iUoney. 

f, . S. d. 

. 

Services to Her Most . Faith(ttl 

Contract. 
Registe1·, Fo. 

Details o f lhe Claims, Servi-
ces, etc. · Observations 

Names of lhe di f-
fcrent Comman- (9) 

ding Offi cersundcr 
whom tbe Clai-
man t scrved. 

Place and date 
of enlistment. 

Namc of Trans-
po rt which co n-
veycd tbe Par!y 

lo Portugal. 

Place and date of 
di embarkation 

in Portugal. 

Pl acc anti date of 
discmbarkation 
relu rn10g home . 

lfwound ed,na ture 
and situation o f 
wounds, and in 
wl1at rank th cv 
were received: 

Names aud dates 
o( lhe ac ti ons in 
wbich lhe Clai-
ma nt wa s woun-
ded, or in wbich 

the l'a 1· tb was kil -
led. if l e claim 

is n:íade by a Re-
prcscnta li ve. 

~~ 
ci, I :, 

õ "' "' : ... •'':1~ - ... o 
"' -.. d S 

=~ "'~ o .,O v o 
~c _; 

~~~~ < "' Q;) a>S:: ~s 
"' "" '' '§ ~Oã5 

., . ~ 

c: ~ E z: .o= "'"'- _g_:~:§ ~ (,) :.§:: 
~= .;:u~ o ..... 

f, , S. d ·I f.. S . d. 

I 
f,, S. d. 
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C!tans (ol' {illing in the Blanl~ w thts Pape r. . , 
me to be written at l~ngth . (2) Sla.te Lhe I>arty s last Rank. ( ~) Wb ctbcr mi
tra~t or Con tracts clatmed under. (5) Ins~rt th c date_. (6) Thc s1gnature o[ lh e 
lat1ve. (7) Insert th c residencc of t b.c Cla1mant or Jus Represent_ative. (8) Also 
(9) Here describc ali the doc~1m enls ant,l vouchers scnt In Wttll tllc claim. 
or other column, according as 1t was recmycd 1n one or othcr currency. 

18U 
Junhe 

22 
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Reelamnção ele {1) . • . .. ex {2) .. . .. con.bra o Go 

Fidclissima wurantc a guerra ela Re.~ 
N.• Recebido ?W Secrctcwia da Commissilo em . .... 

Imporlanr.ia j<'t recebida 
]Jela parte; declarando, 

I Os rlifferen- scnllo poss ível , por que de-
Regimen-

Em crue tes postos Nu meTo nom inação ou capitulo. 
tos ou na- Compa- que teve du- de dias 
vios em nhiad'es- ranle o sm·- em que Denomi- (10) que o rc- ses Hegi- viço, c data Sel'V ÍU na cão de 
clamanLe ri a nom ea- em cada sÓ! do, i\foed·a iiioeda serviu . mentos. graLiuca- Por tu-ç<1o para posto . lngleza. cada posto . cão ou guoza. 

adianta-
monto . 

Re is ;\;,. S. d. 

. 
' 

To tal . . .. . . 

JÇ'? DI?'OC 
(ti)_. do _ _ 184 (7) (1) Nome pot· extenso. (2) Do 

tratos por que J'cc i;Lma. (ti ) l nsira.ada 
(G) (3) a res idoncia do reclamante ou sou 1'e 

---- documentos c provas I'Gm etLidas coUl 
gunrlo foi' recebida n'uma ou oubra 
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1JI}TIIO Potl·ugue:::, pot serviços (3) . . . a Sua !rfagcstade 
taumção, sob o Gonttato (tl.) . . 

de. . . . . 18-l,. Registaclo, fl. 

Importancia a que tem 
Pormenores ~as rec lamações, ObservaÇôes. servrços etc. 

direito, e po1· que 
Nomes dos diffe-capitulo. 
rentes Comman - (9) 

dantes sobqu~:ser-
viu o reclamante. 

Capitulas. l\!oerla Logar c da~a do 
Ingleza.. assen tamcn to 

de praça. 

N orne <la em bar-
:C. s. c!. cacão que condu-

ziÚ a pa.t te pam 
l'o,rtugal. 

Logar e data do 
desem barq uc em 

Portugal. 

Lagar e data. do 
desembarque na 

sua palria. 

Sendo ferido , a. 
uatw·ez;:r. e paTte 
dos ferimentos, 
c em que logar -

foram recebidos. 

Nomes e datas das 
acctics em que o 

reciamanto fo i fe-
rido, ou em que a 
parte foi morta, 
sendo a ret:lama-

ç.io feita por 
representante . 

o ~.i 8~~ o "' o 0 -.:: C G Ô ·- ..... .:::: o > - '.=J.d~ ~] .. - . "' """ .,_ 
"'" "' ~~3 

c;:O..-'\Cl) -

-~§~~ ~ ;;:; E 
O•,- c,) - "' C:~c; soe~o ~8 ~o ~ ~-§~ ~ 

"'"' ~M 
1'!1 ,.:::."JC _g"-

f. s. d f- S. d. 

I 
;f, S. d. 

ções para se en chercm as lacun~s n qstc papr-l. _ . 
clare 0 ultimo posto da parte. ( ... ) ~lllltar ou naval. (-!,) Insira. o Contrato ou Con
ta. (6) Assignatura do reclamante ou do seu agente ou representante. (7) Insira. 
presenlantc. (8) E tambcm do agcnte, _se o hou:er. ,(9) Descreva aqui todos os 
a reclamação . (10) Deverá e3crcv~r a 1mportancm n uma ou outra columna se
moeda. 

1M1 
.Tunbo 
n 
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FORM N.0 2. 

To the Commissioners of the Mixecl British anel Portuguese 
Commission. 

The application o f (I) ..•• late(~) .... in (3i) •••• in Her 
Most Faithful 1\'Iajesty' s service dming the War o f Libera- , 
tion, for arrears of pay, gratuity, prize money, etc., is suh-· 
mitted for consideration hy the unclersigned. 

(Claimant's signuture. ) 
Place of abode is at .... 

Declaration of one OT two llouseholders. (4) 

We ( ori) hereby certify tbat .... havepersonally known 
the above-subscribing .... have seen him sign the above 
application, and believe bis statement that he was in Her 
Most Faithful 1\'Iajesty' s service during the W ar o f Libera
tion, to be true. 

The said .... who is claimant is .... feet ...• inches 
high; of. ... complexion, with •... eyes; has .... hair, is 
about .... years of age, and has the following marks or pe-
culiari ties: viz. · 

(Signature of Householders.) 
Uesicling at .... in the Parish of .... in the County 

of .... 
The above parties have appeared before me, anel have 

this day signed the above declaration. 
(Magistrate' s sigoature.) 

Certificate o{ Jlfinister, m· one of' the M'unicipal or Para
chial Authority of the Parish in which the Claimant re
sides. (5) 

. I hereby certify of my personal knowledge that the 
S?ld .... malting thc claim above stated is the person he 
-s1gns himself to be. 

Givenundermyhandat .... onthe .... day@f .... 1"84. 
Minister. Residing at ...• 
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MODELO N. 0 2 . 

Aos Commissionados ela Comrnissão Mixta Britannica e 
Portugueza. 

Reclamação de (1) • . •. ex (2) ..•• em (3) •••• no serviço 
de Sua 1\tlagestade Fidelíssima durante a Guerra da Restau
ração, por soldos atrazados, gratificação, dinheiro de presas, 
etc., que .apresenta o abaixo assignado. 

(Assignatura do reclamante.) 
Residencia em ..•• 

Declaração de ttm ou dois chefes ele família . (4) 

Nós (ou eu) certificâmos conhecer pessoalmente o que 
acima se assigna .... ; que o vimos subscrever a reclama

·ção acima escripta, e que acreditâmos o que affirma ácerca 
·de haver sido empregado no serviço de Sua 1\'Iagestade Fi
delíssima durante a Guerra da Restauração. 

O referido ... . , que é o reclamante, tem pés ..•• 'e .. . . 
· pollegadas de altura; côr ... . ; olhos .. .• ; tem cabe li o .... ; 
idade ... . ; e tem os seguintes signaes peculiares, a saber ... . 

(Assignatura dos chefes de família.) 
Residencia em ..•. na Freguezia. de .... no Conda

. do de . . •. 
Os interessados compateceram hoje perante mim, e as

signaram a declaração acima escripta. 
(Assignatura, elo Magistrado.) 

Attestação ele JJ1inistro, ou de uma das Auctoriclades JJ!u
nicipaes ou, Pa1·ochiaes da Freguezia em que reside o Re
clamante. (5) 

Certifico· conhecer pessoalmente o dito .... , que faz a 
reclam~ção acima referida, e sei que elle é a pessoa que se 
assigna .... 

Passada por mim em .. . . aos .. .. de ..•• de 184 • 
Ministro residente em ... . 

18U 
I unho 

22 
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1841 (If not the Minis ter of the Parish, such other Authority 
Jiu;~o signing shall state his o-fficial situaiion or appointment.) 

(1) N ame in full: Christian and Surname. 
(2) State last ranlc in the service. 
(3) R,egiment, or ship, in which last served. 
(lí·) lf the Claimant appears in person, tbe dec'laration of one 

Uouseholder will be sufficient. 
(5) This Ccrtificate to be fillc'd up wben the Claimant cannot 

<~ppear in person. 

F ORM N.0 3 . 

To the C01nmissi:oneTs appointed by the Gouemrnents o f Great
Britain and P01·tugal ?'espectively, to be a «Mixed Bri
tish and Portuguesa Comrnission, )) {o1· investigating and 
adiudicating ttpon the claims of British Sub.iects em
ployed in the naval anil, militm·y service o f Her Most Faith
ful Majesty, in the late War of Liberation. 

Whereas I (I) , . . . . formerl y a(~) .... in the (3) ••.• have 
appointed gnd constituted, and do hereby declare .... as my 
agent and attorney in ali matters connected with my claims 
on the Portuguese Government, o f whatsoever kind, ou ac
count of my service in the late War of Libe1:ation; I here
by authorize and empower the said . . .. to appear before 
you, the said Commissioners, and, on rny behalf, to settle 
aH manner of accounts in respect of my claims, and to re
ceivc from you ali such titulos, documents, or other certi
ficates of ~ebt, pay, arvears, gratuity, pen~ions for ~~unds, 
compensatwns, or awards, as you the sa1d C~mnnsswners 
-shall, after finally investigating my claims, adJudge to me. 

· And I hereby also empower and au:tborize the said ... . 
to exchange rcceipts and acquittances for the same, and to 



REINADO DA SENHORA D. ?t!ARIA 11. 33;{ 

(Não sendo o Ministro da Freguezia, outra qualquer Aa
ctoridade que se assignar, deverá declarar o seu cargo 0n 

nomeação official.) 

(1 ) Nome por extenso. 
(2) Declaração do posto em que serviu . 
(3) Regimento ou navio em que teve praça ultimamente. 
(4) Se o Reclamante comparecer pessoalmente, bastará a de

claração de um chefe de família. 
(5) Este Certificado deverá ser preenchido quando o Recla

mante não podér comparecer pessoalmente. 

liODELO N.0 3 . 

Aos Cornrnissionados nomeados pelos Governos da G1·an
Bretanha e Portugal1·espectivarnente, para formarem urna 
Comrnissão _Mixta Britannica e Portugueza, encarregada 
de averiguar e acZJu,dicar as reclamações elos Subditos 
Britannicos ernpregados no seTviço naval e militar ele Sua 
Magestaele Fidelissima, dumnte á Guen-ct ela Restau
mção. 

Havendo eu (1) ••.. ex (~) .. . . nô (3) ••• . nomeado e 
constituído, comp por esta nomeio e constituo .. .. para meu 
agente e procurador em tudo o que tiver relação com as mi
nhas reclamações ao Governo Portuguez de qualquer natu
reza que sejam, provenientes do meu serviço durante a Guerra 
da Restauração; auctoríso outrosim o dito . . .. para que 
compareça perante vós os Commissionados; e para que por 
mim possa ajustar quaesquer contas relativas ás minhas re
clamações, e para que receba ele vós quaesquer títulos, do
cumentos, ou outros certificados de divida, soldos, atraza
dos, gratificação, pens?es por yeridas, compensação que 'Vós 
Commissionados, depots de veflficadas as mmbas relamações, 
me adjudicardes. . . 

Am;toriso icrualmente o refendo .... para que possa pas
sar quaesquer ~ecibos e quitações pelas mesmas, ou outros 

1'8U 
J;unhO . 
~2 

------------~------~~--------~--------~-- ~~ 
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18U ·do ali other acts in relation thereto in as full and authen-
Junho · r 

22 ~~c a torm, and in as binding a manner, in ali respects, as 
•f I were present, and personally consenting to the same. 

In witness whereofl baye hereunto suhscribed my name, 
in ••.. this .... day of. ... 184 . 

(Signalure. ) 
Residing at ... . 

I herehy certify that I per onally know tbe above sub
cribing .... and have seen him sign Lhe abore declaralion. 

(Signature of Hou eholder.) 
Residing at .... 

I hereby declare tbat the above parties baye this day 
appear hefore me and sianed tbe above declaration . 

(Signature o f :Magistrale o r J ustice o f Peace.) 

(1) State Christian namc and Surnamc, at fullleugth. 
(2) Slate last rank beld in Lhe scrvicc. 
(3) Rcgiment or Ship in which Jast served. 

FORll ~ .0 -L - R.EVOCATION. 

To the Comrnissione1·s appointed by the Governments of 
Great-Britain and Portugal Tespectively, to be a «Jfi
xed British and Portuguese Commission» {o1· investiga
ting and adjudicating upon the claims o{ B1·iLish Sub
Jects employed in Lhe naval and military service of Her 
Most F aithful fflaJes ty du1·ing the War of Liberation. 

"\\-heTeas I, (I) ..•. , formerly (~) .... , in tbe (3) ••.• 

on the .... day o f. •.. did appoint, constiluleand declare .... 
as my agcnt and attorney in ali matters ofwbatsoever kind, 
connected with my claim on the Portuguese G.overnment, 
on account of my service in tl1e Iate War of L1beration; I 
do bereby revoke such aulbority, and declare tbe same to 

.he null and void to ali intenls anel purposes as ahsolutely 
..as if it had never been executed by me. 
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quaesquer actos a ;ellas relativos, tudo por uma fórma tão 
plena e aut~entiC:a como se . eu mesmo presente fosse: 

Em fé do que passei a presente, que vae por mim assi
gnada aos .... de .... de 184· 

(Assignatura.) 
Residente em .... 

Certifico que conheço pessoalmente o que acima se as
signa .... e que o vi subscrever a referida declaração. 

(Assignatura do chefe de família.) 
Residente em .... 

Declaro que as pessoas acima referidas compareceram 
hoje perante mim, e assignaram a declhração acima escripta . 

(Assignatura do Magistrado ou Juiz de Paz.) 

(1) Nome por extenso. 
(2) Declaração do posto em que serviu. 
(3) Regimento ou navio em que teve praça ultimamente. 

- MODEI.O N. 0 4 . - REVOCAÇÃO. 

Aos Commissionados nomeados pelos Governos da Gmn
Bretanha e Portugal respectivamente, pa1·a {onnm·e1n urna 
Commissào Mixla Britannica e Portugueza, incumbida 
de investigar e adjudicar ácerca das reclamações dos sub
ditos Britannicos empregados no se1·viço naval e milita1· 
de Sua .lJ!Iagestade Fidelíssima, durante a Guerm da 
Resta~wação. 

Havendo eu (t) .... ex (2) .... no (3) •.•. no dia .... de, .. . 
nomeado e constituído para meu pTocurador e agente' a ... . 
em tudo o que fosse rela~ivo ás minhas recla~ações ao Go
verno Portuguez, provementes do meu serviço durante a 
Guerra da Restauração; revogo por esta aquella auctorisa
ção e a declaro nulla e de nenhum valor para os fins acima 
ref~ridos , tudo por um modo.tão inteiro, como se a primeira 
nunca houvera existido. 

1841 
.Junho 

22 
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1~1 In wüness wh.ereof I havc hereunto suhscribed my na-
J';.W0 me at .•.• this ... . da r o r. ... ts4 . 

I herehy certify that I personally know thc above sub
scribing .... , and have seen him sigo the above declaration. 

(Signature of Householder.) 
Residing at .... 

l hereby declare that the above parties appeared tbis 
day before me and signed the ahove declaration. 

(Magistrate' s sianature. ) 

(i) Stale Chrislian name and Surname, aL fulllengLb. 
(2) State Iast rank beld in the servicc. 
(3) Rcgiment or ship in which last served. 
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Em fé do que passei a presente por mim assignada, 
aos . . . . de . . . . de 184 . . . . 

Certifico conhecer pessoalmente o declarante . . .. , e o 
vi subscrever a revocação acima escripta . 

(Assignatura do ch~fe de familia .) 
Residenbe em . . . . 

Declaro que as pessoas acima mencionadas comparece
ram hoje perante mim, e assignaram a declaração acima es
cripta. 

( Assignatura do Magistrado.) 

{1) Nome por -ex~enso. 
(2) Declaração do posto em que serviu. 
(3) Regimento ou navio em que teve praça u1timamente. 

1841 
Junho 

22 
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TRATADO DE COlHIEllCIO E NA VEGAÇÀO ENTRE A RAINHA A 

BRETANHA, ASSIGNADO Ei\1 USBOA A 3 DE JULHO DE 1842, 

DA GRAN-BRETANHA El\1 16 DOS DITOS l\IEZ E ANNO, SENDO 

(DO OntGI!IA.L QUE SE GUARDA ·o ARCIJIVO DA S& 

Sua Magestade a Rainha de Port~gal e Algarves e Sua 
Magestade a Rainha do Reino U o ido da Gran-Bretanha e 
Irlanda, desejando manter e estreitar os laços de amisade 
que tão felizmente têem subsistido entre as Corôas de Por
tugal e ~a Grau-Bretanha, e animar e ampliar as relações 
commerctaes entre os Seus respectivos snbditos, por meio 
de um Tratado de Commercio e Navegação, nomearam para 
esse fim Seus Plenipotenciarios, a saber: Sua Ma gesta de a 
Rainha de Portugal e Algarves, a D. Pedro de Sousa Hol
stein, Duque de Palmella, Presidente vitalício da Camara 
dos Pares, Conselheiro d'Estado, Gram-Cruz da Ordem de 
Christo e da Torre e Espada, Capitão da Guarda Real dos 
Archeiros, Cavalleiro da Insigne Ordem do Tosão de Oiro, 
e Gram-Cruz das Ordens de Carlos III em Hespanha, da 
Legião de Honra em França, de Santo Alexandre Newsky 
na Russia, Cavalleiro da Ordem de S. João de Jerusalem, 
Conde de Sanfré em Piemonte, Ministro e Secretario d'Bs
tado Honorario, etc., etc., etc.; e Sua Magestade á Rainha do 
Reino Unido da Gran-Bretanha e Irlanda, a Carlos Au
gusto, Lord Howard de Walden, Par do Reino Unido da 
Grau-Bretanha e Irlanda, Cavalleiro Gram-Cruz da Muito 
Illustre Ordem do Banho, Enviado Ex:traordinario e Mi
ni~tro Plenipotenciario de Sua Magestade Britaonica junto 
de.Sua Magestade Fidelíssima, etc., etc., etc .. ; os quaes, de
poJs de haverem reciprocamente commumcado os seus 
respectivos plenos poderes, que acharam em boa e de-
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E RATlFICADO POll PAUTE DE PORTUGAL Rir! 29 E PELA 

AS RATIFICAÇÕES TROCADAS El\! LISBOA Eiii 30 DOS llffiSJiOS. 

·CRETAntA ll'llSTADO DOS !iEGOClOS ESTnA;I'GElRC.S.) 

I-ler Majesty the .Queen of Portugal and the Algarves, 
a:nd Her Mnjesty the Qaeen of the United Kingdom of Great 
Britain and lreland, bei·ng desirous to maintain and draw 
still Gloser thc t-ies of amity which. have so happily subsis
ted between the Crowns of Portugal and Great Br-itain, and 
also to encourage and extend the commercial intercourse 
between Tbeir respective subjects, h)· means of a Treaty o[ 
Ü>rnmence and Navigation, have, for this purpose, named 
as Their Pleni·Ro.tentiaries, that is to say: Her 1\bjesty the· 
Qneen of Portugal and Algarves, D. Pedro de Sousa Hol-.. 
stein, :E>uke of Palmella., President for life of the Chamber 
ef P13ePs, e·ouncillor of State, Grand Cross of the Order of 
Ch·rist aRcl: of the Tbwer and S-word, Captain of thé Royal 
Guard o f Archers, Knight'of the distinguis.hed Order o f the 
Golden Fleece, and Grand Cross of the Orders of Char
les IU in Spain, of the Legion of Honour in France, of 
Saint AJexander Newsky in Russia, Knight of the Order o[ 
Saint ·John of Jerusalem, Count of Sanfré in Piemont, Ho
Mrary Minister and· Secretary o f St~te, et~. , etc., etc.; and 
Her· Majesty the Queen- of the Umted Kmgdom of Great 
lkita-ÍJil and lrelimd, Charles Augustus, Lo!d Howard de 
Walden· Peer of tbe United Kingdom of Great Britain and ' . Ireland, l{night Granel Crqss ?f the Most I_ll~stnous O~de-
of the Bath, Envoy Extraor~mary and M1mster Plenipor 
tentiar.y o f Her Britannick Majesty at the Court .o f Her Most 
Faithful Majesty, etc., etc., etc.; who,, after havwg commu-

:rol!l. Yr. 22 
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vida fórmn, convencionaram e concluíram os Artigos se
guintes: 

ART. I. (1) 

Os subditos de cada uma das Altas Partes Contratantes 
gosarão nos Domínios da outra de todos os privilegias, im
munidades e protecç.ão de que gosarem os snbditos da nação 
mais favorecida. Poderão viajar, residir, occupar casas e 
armazens, dispor de se1,1s bens allodiaes e empbyteuticos, e 
de qualquer outra propriedade legalmente adquirida, por 
venda, doação, escambo ou testamento, ou por outro qual
quer modo, sem o mais leve impedimento ou obstaculo 
qualquer. Serão isentos de emprestimos forçados ou de outras 
quaesqucr contribuiç.ões extraordinarias, que não sejam ge
raes, ou estabelecidas por lei; e bem assim de todo o ser
viço mi_litar, quer por mar, quer por terra . . As suas casas 
de hab1tação, armazens e todas as partes e· dependencias 
d'elles serão respeitadas, e não serão sujeitas a visitas ar
bitrarias ou a buscas; e nenhum exame ou· inspecção se 
fará nos seus livros, papeis ou contas, sem sentença legal 
de um Tribunal ou Juiz competente. 

O lançamento da quantia que deve ser paga pelos sub
ditos Britannicos em Portugal e seus Dominios, de maneio 
ou decima industrial, e de que têem até agora gosado uma 
isenção especial, ser'á em todos os casos para o futuro feito, 
se elles assim o reclamarem, conforme o arbitramento dado 
por informadores commerciantes, dois dos quaes serão Por
tuguezes e dois Britannicos, nomeados pelo Conselho de· 
Districto; e no caso de que as partes fintadas ponham al
guma objecção á importancia do dito lançamento (que em 
todos os casos estará em uma justa proporção com o arbi
tramento por que forem fintados os subditos nacionaes de 
Portugal) terão direito de appellar para o Tribunal do The
souro, e de comparecerem .em pessoa, ou de serem ouvidos 
por advogado perante o dito Tribunal; e no entanto não se 
fará execução na sua propriedade até que o mesmo Tribu
nal .haja dado uma decisão definitiva. 

(1) Vide no fim d'este Tratado as notas trocadas .entre os Plenipo
tenciarios Portuguez e Britannico. 
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nicated to each other their respective full powers, found in 
good and due form, have agreed upon and concluded the 
following Articles: 

ART. I. . 

The suhjects of each of the High Contracting Parties 
shall; in the Dominions of the other, enjoy ali the privile
ges, immunities and protection enjoyed by the subjects of 
the most favoured nation. Tbey shall be entitled to travei, 
to reside, to occupy dwellings and warehouses, and to dis
pose of their personal leasehold, and ali other property 
lawfully held hy them, by sale, gift, exchange or will, or 
in any other way whatever, witbout the smallest let, and 
witbout any hindrance whatever. Tbey shall he exempt 
from forced loans or any other extraordinary contrihutions 
not general, or not by law establisbed, and from all mili
tary service by sea or hy land. Their dwellings, warehou
ses and every thing belonging thereto, shall be respected,. 
and shall not be subjected to, any arbitrary visits or searcb. 
No examination or inspection sball he made oftheir hooks, 
papers or accounts, without the lega! sentence of a compe-
tent Court or Judge. · 

The assessment of the amount to be paid by the British 
subjects in Portugal and its Dominions, for rnaneio or de
cima inrlust1·ial, and from which they have bitherto en
joyed special exemption, shall in ali cases, in future, be 
made, if so claimerl by them, according to the rate to be 
given by informado?·e.s, of whom two shall he Portuguese 
and two British merchants, to be named hy the Conselho 
de Districto; and in case any objection should be made by 
the parties as.sessed to the amo~nt of the s~id assessment 
(which shall m ~ll case~ hear a JUSt proportiOn to the rate 
at wbich the native suhjects of Portugal are assessed) they 
shall have a right to appeal to the Tribunal of the Trea
sury,. and to appe~r in person,. or to be hea~d by Counsel 
before the said Tnhuual; and m the mean time no execu
tion shall be made on their property, until an ultimate de
cision thall hqve been pronounced by the said Tribunal. 

* 
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3'4@. REINA·DO DA SENIIORA. D. AlARIA II. 

Fica todavia entendido que os suJ)ditos Britannicos re
si-dentes em Portugal e seus Domínios que ahi não com
merceiern, ou exerçam qualg:uer ramo de industria, mas 
tirem os seus rendimentos de outra origem, serão, da mesma 
so1:te que os subditos Portuguezes, inteiramente isentos do 
lançamento do dito imposto de maneio ou decima indus
trjaJ. 

Aos subditos de cada uma das Altas Partes Contratan
tes serã tambem permitticlo nos Domínios da outra o livre 
uso e exercício da sua religião, sem por fórma alguma se
rem inquietados pelas suas opiniões religiosas: poderão re
unir-se para objectos de culto publico, e para celebrarem 
os ritos da sua religião nas suas proprias moradas ou env 
capellas, ou Jogares para esse fim destinados, sem que agora, 
nem para o futuro, soffram o menor embaraço ou interru
pção qualquer; e Sua Magestade Fidelíssima Ha por hem, 
agora e para sempre, conceder licença aos subditos de Sua 
Magestade Britannica para edificarem. e conservarem taes
capellas e Jogares de culto dentro dos Seus Domínios; ficando 
sempre entendido, que as ditas capellas e loaares de culto 
não devem ter tones de sinos, nem sinos. 

0 

Os su·hditos de Sua 1\'Iagestade Britannica terão igual
mente Eherdade para enterrar os seus mortos, pelo modo 
e com as ceremonias usadas no seu respectivo paiz, nos ter
renos e cemiterios que comprarem e prepararem para esse 
fim; e as sepulturas, na conformidade da antiga pratica e:\:is
tente,. de nenhum modo ou fórma deixarão de ser respei
tàdas. 

All.T. TI . 

Os subditos de qualquer das Altas Part~s ~-ontratarrles 
poderão livremente dispor, por testamen.to, dos seus bens 
individuaes, que possui!em nos territorios da outra; e os 
seus herdeiros, aindaque subditos da outra Parte Contra
tante, poderão succeder nos seus bens- individuaeS-, ou por 
testamento ou ab intestato, e tomar posse dos mesmos, se
gundo a lei, ou seja em pessoa ou por seus h,astantes pro
em·adores: e no caso de estarem ausentes os nerdeiros, ou 
os seus bastantes procuradores, será o Consul auctorisado 
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It is, however, understood that British subjects resident 
in Portugal and its Dominions, not carrying on trade, or 
exercisinq- an-y branch o f industry t~er~in, but deriving thei-r 
jncomes !rom other sources, shall m hke manner with Por
tuguese subjects be wholly exempt from the operation of 

_ tbe said maneio or decima incluslrial- tax. 

The subjects of each of the High Contracting Parties 
.shall also within the Dominions of the other be allowed 
the free use and exercise of their religion, without being 
in any manner disturbed on account of tbeir religious opi
nions: they shall be al1owed to assemhle together for the 
purposes of public worship, and to celebrate the rites of 
their religion in their own dwelling-houses, or in the cha
pels or places ofworship appointeel for that purpose, without 
any the sma.Ilest llindrance or interruption whatever, either 
now or hereafter; a1<ld Her Most Faithfull\fajesty does naw 
and for ever graciously grant to the subjects of Her Brí
tannick l\'Iajest)' permission to build and maintain such ç:ha
pels anel places ofworship within Her Dominions. lt being 

, always understoocl that the said chapels and plac.es o f wor
shíp are not to have steeples anel bells. 

Her Britannick Majesty's subjects shall likewi~e ha~e 
full liberty to hury their dead, after the Illllnner and with 
.the cerimonies usual in their respet;tive conntries, anâ in 
the g-rounds and cemiteries which they shall have puroba
sed and prepared for tbat purpose; and the sepH!chres of 
the dead, in_ conformity to ancient anel existing praotice, 
shall in no way or on any account be disturbed. 

ART. II. 

'fhe subjects of either of the Contracting Parties may 
freely dispose by will of the personal -effects which they 
shall possess in the territories o f the oth_er; anel their heirs, 
aJthough subjects of the other _Contractw_g Party, ~ay sua
c.eed to their personal effecLs elther by wdl or ab ~nlestato, 
and may obtain possession of the same in due ~ourse of 
law, either in person, or hr o~her persons appomted by 
tbem to act on their bebalf: m the event o f tbe absence of 
.heirs, or of persons duly appointed to act for them, the 
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a tomar conta dos ditos bens, segundo a lei, até que o dono 
tenha feito os necessarios arranjos para tornar posse da sua 
prop-riedade. Suscitando-se duvida entre differentes recla
mantes quanto ao direito que cada um possa ter á dita 
propriedade, serão taes duYidas decididas pelos Tribunaes 
do paiz em que essa propriedade existir. E se para o fu
turo se conceder nos Domínios de qualquer das Altas Partes 
Contratantes, aos subclitos de urna outra nação, algum favor 
relativamente á posse ou herança de bens de raiz (biens 
fonds), será o mesmo favor extensivo reciprocamente aos 
Seus respectivos subditos, quer seja em Portugal, quer na 
Grau-Bretanha. 

ART. Ill. 

Os subditos de cada uma das Altas Partes Contratan
tes, residentes nos Domínios da outra, poderão livremente 
agenciar os seus proprios negocias, ou commette-los á ad
ministração de quaesquer pessoas que no.meiem para. seus 
eorretores, commi sarios, agentes ou interprete , sem que 
subdito algum Britannico soffra restricção na escolha das 
pessoas que hajam de desempenhar taes incurnbencias, e 
sem que sejam obrigados a pagar salario ou remuneração 
alguma a qualquer pes oa que não tenham escolhido para 
aquelle fim. Conceder-se-ba absoluta liberdade em todos os 
casos, tanto ao. comprador, como ao vendedor, para contra
tarem um com o outro, ~ para fixarem o preço de quaes
quer fazendas, generos ou mercadorias importadas nos Do
mínios de qualquer das Partes Contratantes, ou d' elles 
exportadas, observando-se exaclamente as leis e costumes 
estabelecidos no paiz. 

Os subditos de qualquer das Altas Partes Contratante~, 
residentes nos Domínios da outra, terão liberdade de ahnr 
armazens e lojas a retalho como qualquer subdito na~i~nal, 
segundo os mesmos regulamentos municipaes e ~ohcwes, 
não sendo por isso obriaados a paaar tributos ou Impostos 

o o bd' ~aiores do que pagam ou vierem a pagar os su ttos na-
Cionaes. 

ART. IV. 
Haverá reciproca liberdade de commercio e navegação 
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<:onsul may be authorized to take charge, in due course 
of Jaw, of the said effects, until the owner shall bave made 
the nece ar arràngemenl for obtainina po c sioo of the 
propert ·. If di pu te hall a ri e between ' everal claimant 
wilh re pect to tbe Litle, which each may haYe to lhe pro
pert-y, such di putes shall be decided hy the Courts of thc 
country in whicb the property i itualed ; and if hereafter 
an favour, a regard thc pos e ·ion or inheritancc of lan
ded or funded propcrty (biens fonffi ) , ball be granted in 
the Dominion of eitber of tbe High Contractina Parties 
to tbe ubject of any otber nation, tbe same favour sball 
extend reciprocally to Their respective subjects, as the 
ca e ma · be, either in Portuaal or Great Britain. 

ART. 111. 

The subjecls o f either Contracting Party residing within 
the Dominion of the other, shall be free to manao-e tbeir 
own affairs tbem ehe , or to commit tho e affair to the 
management of any per on wbom they ma · appoint a 
their broker, factor, agcnt or interpreter, nor hall any such 
British ubjects be restraincd in thei r choi ce of per ons to 
act in uch capacities oor hall they be called upon to pay 
an · salar' or remuneration to ao per on whom they hall 
not cboose to emplor. Ab olute freedom hall be gireo in 
ali case to the buyer and eller lo bargaio together, and 
to fix the price of aoy good , wares or merchaodise, im
ported into, or to be exported from lhe Domínio os of either 
Contractiog Party, the law and established cu tom of lhe 
country being duly oh en ed. 

The ubjects of either of lhe Hiah Conlractina Parties 
re idioa within the Dominion of the other, hall be at li
berty to open rel~il store ~nd shops •. uoder. the same 
municipal and poltce regulatwn a oatn·e subJects; and 
the sball not, in this re pect, be liable to any olher or 
higher taxe or impo t than tho e which are or may be 
paid by native ubjecl . 

ART. IV. 

There shall be reciproca) liberty of commerce and na-
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3.1-4 REL"i"ADO DA S.C:\.liORá D. MARI.A II. 

entre os suhditos das duas Altas Parles Contratantes, e os 
respectiros subditos dos dois Soberanos não pagarão nos 
portos, bahias, enseadas, cidades, vil las, ou Jogares qnacs
quer que forem nos dois Reinos, nenhuns outros ou maio
res direitos, tributos, contribuições ou impostos, seja qual 
for o nome com que possam ser designados ou entendido , 
do que aquelles que forem pagos pelos subditos ou cidadãos 
da nação mais favorecida. 

Nenhum direito de alfandega ou outro imposto será car
regado sobre quaesquer <YCneros da producção de um dos 
dois paizes, na importaçâo por mar ou' por terra d'esse 
paiz para o outro, que seja maior ào que o direito ou im
posto carregado sobre os generos da mesma qualidade da 
producção, e importados de qualquer outro paiz; e nenhum 
direito, restricçâo ou prohibição se imporá na importação 
ou exportação, de um para o outro paiz, nos generos e pro
duetos de cada um d'ellcs, que não seja imposto nos gene
ros da ~esma qualidade, quando importados de qualquer 
outro pmz, ou exportados para elie; e Sua !~íagestade a 
Rainha de Portugal e Sua Magestade a Rainha do Reino 
Unido da Grau-Bretanha c Irlanda Se obrigam e promet
tem, em Seu nome, e no de Seus herdeiros e successores, 
a não conceder faror, privilegio ou immunidade alguma, em 
ohjectos de comme::cio c na·,-ega~ão, aos suhditos ou cida
dãos de outro qualquer Estado, qt;e nfio seja lambem e ao 
mesmo tempo extensivo aos subtlitos da outra Alta Parte 
Contratante, gratuilamente, se a concessão a favor d' esse 
outro Estado tiver sido gratuita, e dando o mais approxima
damente pos ivel a mesma compensa~ão ou o equivalente, 
no caso de ter sido condicional a concessão. 

ART. V. (l) 

Nenhuns direito de tonelada, de porto, de pharoes, de 
pilotagem, de quarentena, ou outros similhantes ou corres
pondentes direitos de qualquer natureza e denominação que 
sejam, se imporão em algum dos dois paizes sobre as em
barcações do outro, nas viagens que ellas :fizerem com carga 

(1) Vide no fim d"este Tratado as notas trccadas entre os Plenipoten
eiarios Portuguez e Brilaonico. 
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vigat.ion het.ween th~ subjects of the two High Contrat:ting 
Pauties,; and t~e subJects of tbe two Sovereigns respectively 
shall not pay II'l the ports, harbours, roads, cities, towns 
or places wbatsoe;-er in either Ringd.om, any other or higher 
duties, taxes , rates or imposts, under whatsoerer names de
signated or iucluded, than those which are lhere paid by 
the subjects or citizens of tbe most favoured nation. 

No duty of customs or other i:mpost sball he charged 
upon any goods, tbe produce of tbe one countr~, upon im
portation hy sea or by land, from that country into the 
other, higber than the duty or impost charged upon goods 
of the same kind, the produce of and imported from any 
other country; and no duty, restrictíon or prohibition shall 
be imposed upon the importation and exportation, from ooe 
country to the other, of the goods and prod uce of each, 
whích shaH not-be imposed upon goods of the same kind, 
when imported from, or exported to any other country; 
and Her l\Iajesty the Queeo of Portugal and Her 1\fajesty 
the Queen of the United Kingdom of Great Britain and 
Ireland do hereby bind anel engage Themselves, Their heirs 
and successors, not to grant any favonr, privilege or immu
nity in matters of commerce and navigation to the subjects 
or citizens df any other State, which shall not also and at 
the same time be extended to ilie suhjects of the other High 
Contracting Pa:rty, gratuitously, if ihe concession in favo~r 
of that other State shall have been gratuitous, and on gL
ving as nearly as po sible the same compensation or equi
valent, if the concession shall have heen conditional. 

ART. V. 

No duties of toonage, and no barbour, lighthouse, pi
lotaae quarantioe, or other similar or corresponding duties, 
of v~h~tever nature, or under wbatever denomination , shall 
be i~posed in either c0untry UJ!lOD the vessels ?fth.~ other, 
in respect of voyages between. t~e two countr.Jes, 11 laden, 
or in respect of any voyag~ 1f 10 ballast, ':'hJCh shall not 
be equally imposed in the l;ke cases on natwnal vessels. 
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18~2 entre ambos os paizes, ou em outras quaesquer viagens que 
.Julho r I I 

3 1açam em astro, os quaes direitos não sejam igua mente 
impostos sobre as embarcações nacionaes em casos simi
lhantes. 

ART. VI. 

Todos os generos da creação, p~oducção ou manufactura 
das suas respectivas Possessões, que em um dos dois paizes 
podem legalmente ser importados _do outro, em navios d' esse 
()Utro paiz, serão, quando assim importados, suje-itos aos 
mesmos direitos, quer sejam importados em navios de um 
<>u do outro paiz; e da mesma sorte todos os generos que 
podem legalmente ser exportados de um dos dois paizes para 
<>utro, em navios d' esse outro paiz, serão, quando assim ex
portados, sujeitos aos mesmos direitos, e gosarão da mesma 
restitQição de direitos, premios e concessões, quer sejam 
exportado~, em navios de um ou do outro paiz . 

ART. VII. 

A fim de promover e animar as relações commerciaes 
-entre os Dom~nios das Altas Partes Contratantes, para o 
mutuo beneficiO de seus respec.tivos subditos, convem Sua 
Magestade Fidelíssima e Sua Magestade Britaunica em to
mar em consideração os direitos ora impostos sobre os ar
tigos de producção ou de manufactura de qualquer dos dois 
paizes, com o intuito de fazer n' esses direitos as reducções 
-que possam ser compatíveis com os respectivos interesses 
-das Altas Partes Contratantes. 1 

Esta· materia fará sem demora objecto de uma negocia-
ção especial éntre os dois Governos. ' 

ART. VIII. (1) 

Será permittido aos navios Portuguezes ir directamente 
de qualquer porto dos Domínios de ;iua Magestade Fide
·lissima a qualquer Colonia de Sua Magestade Britannica, e 
~mportar para a dita Colonia quaesquer generos da creação, · 
producção ou manufactura de Portugal, ou de qualquer dos 
.Domínios Portuguezes, não sendo os ditos generos d' aquelles 

. . (1) Vide no fim d'esle Tratado as no las trocadas entre os Plenipoteu
i: tanos Portuguez e Britannico. 
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ART. VI. 

Ali goods, the growth, produce or manufaeture of their 
-respective Possessions, which can legally be imported into 
either country from the other, in ships of that other coun
try, shall, when so imported, be subje,ct to tbe same duties, 
wbether tbey be imported in ships of tbe one country or 
in ships o f the otber; and in like manner, all goods which 
can legally -be exported from either country to the otber, 
in ships of that other country, shall, whcn so exported, be 
subject to the same duties, and be entitled to the same 
-drawbacks, bounties aod allowances, wbether they be ex
ported in ships of the one country, or in ships of the other. 

ART. VII. 

In order to promote and encourage the commercial in
tercourse between the Dominions of tbe High Contracting 
Parties, for the mutual benefit of their re.spective subjects, 
Her Most Faithful Majesty and .Her Britannick Majesty 
agree to take into consideration the duties now levied upon 
articles the produce or manufacture of either country, with 
a view to make such reductions in those duties as ~ay be 
~onsistent with tbe interests o f the High Contracting Parties 
!fespectively. 

Tbis matter shall without delay be made the subject 
of a special negotiation between the two Governments. 

ART. VIII. . 

Portuguese ships shall be allowed to proceed direct 
from any port of Her Most Faitbful Majesty's Dominions 
to ~my Colony of Her Britannick Majesty, and to import 
into such Colony any goods, the growth, produce or manu
facture o f Portugal, o r o f any o f the Portuguese Dominions, 
-except such goods as are prohi?ited. to b_e imported into 
such Colony, or which a~e adm!tted mto It only from the 
Dominions of Her Britanmck Ma]esty; and such Portuguese 
ships and such goods so imported in them, shall be liable 
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18{2 cuja J_.mportação seja probibida na dita Colonia, ou dos que> 
Julho ó 

3 s sepm n' ella admittidos dos Domínios de Sua lHagestade 
Britannica; e os ditos navios' Portuguezes e os ditos generos 
n'elles. importados d'esta maneira, não serão sujeitos n'a
quella Colon ia de Sua 1\fagestade Britannica a pagar direi tos 
ou imposições maiores ou diversas do que pagariam os na
vios Britannicos que importassem iguaes qualidades de g.e

.nero-s, ou do que pagariam ~i mil hm'ltes .generos de creaç-ão, 
"producção ou manul'actura de .qualquer paiz estrangeiro, 
cuja importação n'aquelia dita Colonia fosse permittida em. 
navios Britaonicos. Do mesmo modo será permittido aos 
navios llritannicos ir 'directamente de qualquer porto dos 
Domiaios de Sua lVlagestacile Brirtaonica a qualquer Co1onia 
-de Sua 1\fagestade Fidelissima, e importar para a dita ÜG
Ionia quaesquer generos da creação, producção ou manufa-
ctur~ do Reino Unido, ou de qualquer dos Domínios Brj
tanmcos, não sendo os ditos generos d'aquelles cuja impor
tação seja prohibida na dita Colonia, ou dos que só sejam 
n' e !Ia admittidos dos Domínios de Sua Magestade Fidelissima; 
e os ditos navios Britannicos, e os ditos generos n' elles im
portados d' esta maneira, não serão sujeitos n' aquella Colo.nia 
de Sua l\fagestade Fidelíssima a pagar direitos ou imposi~ 
_ções maiores ou diyersas do que pagariam os navios P01'

tuguezes que importassem iguaes qualidades de generos, ou 
do que pagariam similhantes generos de creação, producção 
ou maoufacturu de qualquer paiz estrangeiro, cuja irnpOI'
tação n'aquella dita Colonia fosse permittida em navi·os Por~ 
tuguezes. 

ART. IX. 

Será perm,ittido aos navios Por luguezes exportarem de· 
!:fUalquer Colon ia de Sua Mages tade .Eritannica paTa qual
quer lagar que não pertença aos Dominios ele Sua dita~
gestade todos os generos cuja ex-portação d'aquella Coloma 
-não for geralmente prohibida; e os ditos navios Portuguezes, 
e os ditos generos exportados n' elles d' esta maneira, não 
"Sellão s~je itos a pagm· n'aquella Colonia nenhumas, di:ver~as 
ou maiores imposições do q-ue sm·iam pagas pelos na·VJOS 
.Britnnnicos, que exportassem taes generos, ou p_or taes ge
neros exportados em navios Britannicos, e terão JUS ás mes-
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~n such Colony of Her Britannick :Majesty to no hiaher or 
'{)tber duties and charges than \>Yould be there pay~ble on 
Btit1sh sbips import1ng the Jike sorts of goods, or on the 
.bke goods, the growlh, produce _or manuf~cture of any fo
reign country, and allowed to be 1mported rnto tbe said Co
lonv in British ships. In like manner, Brilish ships shall 
be ;nowed to proceed from any port o f Her Britannick 1\fa
jesty's Dominions to any Colony o f Her Most Faithful 'Ma:
jesty, and to import iuto such Colony any goods, the growth, 
prodúce or manufacture of the United Kingdom, or of an.y 
uf the British Dominions, except such goods as are prohi
:Oited to be imported into such Colony, or which are ad
mitted into it only from the Domioions of Her Most Faith
ful Majesty; and such British ships, and· such goods so im
ported in them, sball be Jiable in such Colony of Her Most 
Faithful Majesty to no higher or other duties and charges 
than \Yould be- there payable on Portuguese sbips importing 
the like sorts of goods, or on the like goods, tbe growtb, 
produce or manufacture of any foreign country, and allo
wed to be imported into the said Colony in Portuguese 
ships: 

ART. IX. 

Portuguese ships sha1l be allowed to export from any 
'Colony of Her Britanni~k M~jesty to any place not under 
the dominion of Her smd i\'la]esty, any goods _not generally 
prohibited to be exported frorn such Colony; ~nd such Por
tuguese sbips, and such goods so exported m thern, shall 
be Iiable in such Colony to no otber or higher charges·tban 
vvould be payable hy, and shall he entitled to the same 
dTawbacks or hounties as wo1_1ld be there aTiowahle on Brt
tisli ships exporti·ng such good.s,. or on. such goods expor
ted in British shi·ps. 
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18t2 ma~ restituições de direitos ou gratificações que a estes. 
Juãho senam concedidas. 

Do mesmo modo será permitfid.o aos navios Britannicos 
exportarem de qualquer Colonia de Sua l\Iagestade Fidelis-· 
sima para qualquer Jogar que não pertença aos Domínios 
de Sua dita l\Iagestade todos os generos cuja exportação 
d'aquella Colonia não for geralmente prohibida; e os ditos 
navios Britannicos, e os ditos generos exportados n'elles. 
d'esta mnneira, não serão sujeitos a pagar n'aquella Colonia 
nenhumas, diversas ou maiores imposições do que seriam 
pagas pelos navios Portuguezes que exportassem taes gene
ros, ou por taes generos exportados em navios Portuguezes;, 
e terão jus ás mesmas restituições de direitos ou gratifica
ções que a estes seriam concedidas. 

ART. X. 

Por este Artigo se declara que as estipulações do pre
sente Tratado não se devell) entender applicaveis á navega
ção e commercio de tran porte entre um e outro port_o si
tuado nos Domínios de qualquer das Partes Contratantes, se 
essa navegação e commercio de transporte for n'esses Domí
nios reservada por lei exclusivamente para os navios nacionaes. 

Os navios porém de qualquer dos dois paizes poderão 
descarregar parte de suas cargas em um porto dos Domínios 
de qualquer das Allas Partes Contratantes, e d'ahi proseguir 
com o resto da sua carga para qualquer outro porto ou portos 
dos mesmos Domínios, sem em taes casos pagar maiores ou 
diversos direitos do que pagariam os navios nacionaes em 
similhantes circumstancias; e poderão tambem carregar do 
mesmo modo em differentes portos na mesma viagem para 
outros paizes. 

ART~XT. 

A liberdade reciproca de commercio e navegação decla
rada e estipulada pelo presente Tratado, não se estenderá 
ao contrabando de guerra, ou objectos que forem proprie-
dade dos inimigos de cada uma das Partes. . 

Renuncia-se agora mutuamente á faculdade ·concedida 
pelos anteriores Tratados, de poderem os navios de cada um 
dos dois paizes transportar generos e mercadorias quaesquer, 
que sejam propriedade dos inimigos do outro paiz. 



REINADO DA SENHORA D. MARIA II. 3ÕJ: 

In Iike manner British sbips sball be allowed to export 
from any Colony of Her lVIost FaithfullVIajesty to any place 
not under the dominion of Her said 1\iajesty, any goods 
not generally prohibited to be exporled from such Colony; 
and such British ships, and such goods so exported in them,. 
shall be liable in such Colony to no otber or higher char
ges than would be payable by, and sball be entitled to the 
same drawbacks or bounties as would he there allowable on 
Portuguese ships exporting such goods, or on such goods 
exported in Portuguese ships. 

ART. X. 

It is bereby cleclared, tbat the stipulations o f the ·present. 
Treaty are not to be understoocl as applying to the naviga
tiou and carrying trade between one port and another si
tuated in tbe Dominions o f either Contracting Party, if such 
navigation anel trade sbould in those Dominions be reser
ved by Jaw exclusivel y to national vessels. 

V essels o f either country sball however be permitted 
to discharge part o f .their cargoes at one port in the Domi
nions of either of the High Contracting Parties, and theru 
to proceed with the remaineler of their cargo to any other 
port or ports in the same Dominions, without paying any 
higbeF or other duties in such cases tban national vessels 
woulel pay in like circumstances; anel they shall be permit
ted to Jade in like manner at different ports in same voyage 
outwards. 

ART. XI. 

The reciprocal.liberty of commerce and navigation de
clared anel stipulated for by the present Treaty, shall not
extend to contraband of war, or to articles the property 
of the enemies of eitber Party. 

The power granted hy former Treaties ~o cal'ry in the 
ships of either country goods anel merchand~ze of any eles- . 
cription whatever, the property of the enem1es of the other
country, is now mutually renounced. 
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ART. XII. 

Em todos os casos em que, em qualquer dos dois Rei
nos, o direito que se houver de impor sobre quaesquer ge
ncros importados do outro Reino não for uma quantia fixa, 
mas em proporção do n:dor dos generos, esse direito ad 
1.:alorem será estabelecido e asseo-urado pela maneira seguinte ; 
a saber: o importador quando der entrada na Alfandega para 
pagar os- direitos, deverá assignnr uma dec-laração com a des
rripção e valor dos seus- generos na importancia que lhe pare
cer conveniente; e no caso de que o Official ou Officiaes das 
Alfandegas sejam de opinião de que a dita amliação é in
sufficiente, ser-lhes-ba permittido tomar os generos, pagando 
o seu valor ao importador, segundo a sua cleclara_çrro, com 
o acrescimo de 10 por cento, restituindo tambem o di1;eito 
que estiver pago. A imporlancia d' estas ommas ha de ser 
paga ao importador, quando se entregarem os generos ao 
dito Offir.ial ou Officiaes, o que não excederá a quinze dias 
contados desde a primeira detenção dos generos. 

ART. XIII. 

Assim como todas as mercadorias de qualc1uer origem, 
quer sejam ou não admissíveis para cor.summo do paiz, po
dem ser recebidas e depositadas em todos aquelle portos do 
Reino Unido da Gran-Brelanha e Irlandn, que por lei estão 
designnclos como portos de deposito para tues generos, em 
quanto se lhes não der entrnda para consummo do paiz, ou 
para reexportação, como seja o caso, segundo os regula
mento feitos para esse fim, e sem que taes geooros estejam 
no entanto sujeitos ao pngameoto de qualquer dos direitos 
-com que seriam carregados se á sua chegada se lhes désse 
entrada para consummo no Reino Unido; da mesma sorte 
a Rainha de Portugal consente e convem em que os portos 
dos Domínios de Sua Magestade Fideliss1ma, que agora são 
portos ele" deposito, ou possam vir a se-lo para o futuro, por 
lei, deverão ser portos francos, para n'elles se receberem e 
d<!positarem, ou para consummo no paiz, ou_pa~a reexpor
taçuo, como seja 0 caso, todas a mercadonas Importadas 
em navios Britannicos, e todos e quaesquer generos da pro-
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ART. XII. 

In all cases in whic~ in either Kingdom tbe duty to be 
levied upon any goorls 1mported from t_he otber Kingdorn 
shall be not a fixed rate, but a proportwn of tbe va lue of 
the goods, such ad valoTem duty shall he ascertained and 
secured in the following manner; that isto say, the im
porter shall, on making ~1Ís entry for t?e pay~ent of cluty 
at the Cu~tom-House, s1~n a declaratwn, slatmg tbe dis
cription and the value of tbe goods at such amount as he 
shall deem pro per; and in case tbe Offi.eer or Officers o f tne 
Custom shall be of opinion that such valuation is insu.ffi
cient, he or they shall be at liberty to take the goods on 
paying to the imp0rter the value thereof, according to the 
d@claration of the irnporter, together witb an addition of 
10 per cent; and Custom-House Officer shall at the same 
time ret"urn to the importer any duty which the irnporter 
may have paid upon su'ch goods; and the amount of these 
sums shall be paid to the importer on th@ delivery of the 
goods tC:> the said! Officer or Officers, wqich must not be la
ter than fifteen days from the first de'l:entien of the goods. 

AR'f. XIII~ 

In as much as ali merchandlise gf whatever origin, whe
ther admissihle for home consumption or not, rnn be re
ceived and warehoused in ali those ports o f the U nited King
dom o f Great .Britain and Ireland, which are by law appoin
ted to he warebousilllg ports for such articles, pending t'he 
enbry of the same either for bome eonsumption, or for re
exportation, as the case may he, under the regulations a:p
pointed for thi.s purpose, and without such articles heing 
Jiahle in the mean time to the, paymen t o f uny o f the duties 
with which they would be charged, 1.f"upon arrival they were 
entered for consumption within tbe United Kingdom; in 
like manner the Queen of Portugal consents a-nd agrees that 
the ports of Her. Most Fa,ithful Majesty's Dominions, which 
now are or wh1ch shall hereafter become by law ware
housing 'ports, shall be free ports_ for receiving and ware
bousing, either for home consurnpt1?n, ?r for reexportation, 
as the case may be, ali merchandise 1mported m British 
ships, and ali articles wbatever, the produce or manufa-
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ducção ou manufactura dos Domínios Britannicos, impor
tados por navios Portuguezes ;_e os generos assim recebidos 
e depositados, sujeitos aos devidos regulamentos, não fica
rão no entanto obrigados a nénhum dos direitos com que 
seriam carregados, se á sua chegada se lhes desse. entrada 
P.ara consummo nos Domínios de Sua Mogestade Fidelís
Sima. 

ART. XIV. (1) 

. Todos os generos ou mercadorias que se acharem a 
bordo, ou formarem a carga ou parte da carga do navio de 
um dos dois paizes, que tiver naufragado ou sido abando
nado na costa do outro paiz, ou perto d'ella (salvo se a im
portação d'esses generos ou mercadorias for absolutamente 
profiibida por lei ), serão admittidos a consummo no paiz, 
na costa do qual, ou perto á qual, o dito navio tiver nau
fragadn ou sido. abandonado, ou taes generos e mercadorias 
tiverem sido achadas; pagando os mesmos direitos que se 
os ditos generos e mercadorias fossem importadas em um 
navio nacional, ainda mesmo que taes generos e mercado
rias nã~ podes~em por lei ser importadas no dito paiz, senão 
e~ ?av1os nacwna~s; e quando se fixar a importancia dos 
diTeltos que ·elles tiverem de pagar, se terá attenção ao de
trimento que os ditos generos e mercadorias houverem sof
frido; 

Para evitar fraudes, deverão os Directores das Alfandegas 
de cada urna das ditas Nações averiguar as causas dos nau
fragios; e quando se convençam que os ditos naufragios ti
''eram logar por accidente ou desgraça, livres de suspeita 
de conluio, auctorisarão, segundo a ' 'ontade do proprietario, 
ou do seu agente, se presente estiver, ou aliás do Consul, a 
baldeação ou a venda pa~;"a consummo do paiz dos generos 

_ ou mercadorias; com tanto que taes generos ou mercadorias 
podessem legalmente ser importadas pelos navios de um dos 
paizes para os portos do outro. 

No caso em que alguns navios de guerra ou embarca
ções merca~tes venham a naufragar nas costas dos Domí
nios de qualquer das Altas Partes Contratantes, esses navios 

(1) Vide no fim d'este Tratado as notas trocadas entre os Plenipoten
-éiarios Portuguez e Britannico. 
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cture of the British Dominions imported by Portuauese 
ships; and the articles thus received and warehoused~ sub
ject to doe regulations, shall not be liable in the mean time 
to any of the duties with which they would be charged, 
if they were entcred for consumption on their arriYal in the 
Dominions of Her Most Faithful ~Iajesty. 

ART. XI\. 

All goods or merchandise found on board of, or which 
sball have formed tbe cargo or part of the cargo of a vessel 
of tbe one country, -wbicb sball be wrecked or left derelict, 
on or near the coast of tbe other country, unless tbe im
portation of such goods or merchandise shall be absolutely 
prohibited by law, shall be admilted for home consumption 
in tbe country, on or near tbe coast of whicb sJcb vessel 
sball be wrerked or left derelict, or sucb goods or mer
CQandise may be .found, on payment of tbe sarne duty, as 
if the said goods or merchandise bad been imported in a 
national vessel, even tbough sucb goods or merchandise 
could not by Jaw be imported into tbe said counlry in any 
otber than national vessels; and in fixing the amount of duty 
to be paid on such goods or mercbandise, ·regard shall be 
had to any damage wbich the said goods or mercbaodise 
may bave sustained. 

To prevent frauds, tbe Board of Customs of each Na
tion sball exercise tbeir judgement as to the causes ofwre
cks; and when they are satisfied tbat the said wrecks were 
the result of accident or misfortune, and free from suspi
cion or collnsion, they shall authorize, at the option of the 
proprietor úr agent, if present, or otherwise of tbe Consul, 
the transsbiprnent or the sale for home consumption, of lhe 
goods or mercbandise: provided tbat sucb goods and mer
chandise could have been legally imported by the ships of 
the one country inlo tbe ports uf the other country. 

If any ships of war or merchant vessels should be wre
cked ou tbe coasts of eitber of the High Contracting Par
ties, such sbips or vessels, or aoy parts thereof, anel ali fur
niture and appurtenances belonging tbereunto, aod ali goods 
or merchandise which shall be saved therefrom, .or the 
produce thereof, if sold, shàll be faitpfully restored to the 

1m. 
.Julh~~ 

3 



356 BEINADO DA SENHOIM. D. :1\IARIA !I. 

18~2 · ou embarcações, ou todos os seus fragmentos, e toda a sua 
Julh-o lh . d 

3 armação e appare os, ass1m como to os os generos e mer-
cadorias que d' elles se salvarem, ou o producto d' ellas, se 
se venderem, seruo fielmente restituídas a seus donos, logo 
que forem devidamente reclamadas por elles, ou por seus 
bastantes procuradores; e no cdso de não apparecerem no 
sitio do naufragio os donos, ou procuradores referidos, pe1os 
respectivos Consules da nação a que pertençam os proprie
tarios dos ditos navios, embarcações ou generos, e em cujo 
Districto tenha Jogar o naufragio: comtanto que a ditare
clamação seja feita dentro de um anno e dia, desde o tempo 
do naufragio; e o dito Consul, dono ou procurador pagará 
sómente as despezas feitas na aFrecadação dos generos e o 
salario de salvados, que em igual caso pagaria a embarcação 
nacional; e os generos e mercadorias salvadas do naufragio 
não ficarão sujeitos a pagar direitos, excepto se forem des
pachados para consummo do paiz. 

Se alguma embarcação mercante de qualquer dos dois 
paizes entrar por arribada forçada nos portos do outro, a 
fim de fazer algum concerto, prestar-se-lhe-ba toda a faci
lidade para obter o soccorro de que careça. Observar-se-ha 
a mais restricta reciprocidade no sentido mais favoravel 
quanto a alliviar, nos portos de cada uma das ditas Nações, 
a dita embarcação, dos direitos, impo ições e despezas a que 
estão sujeitas as. embarcaç.ões que entram para o fim só mente 
de commerciar. Conceder-se-ha tempo sufficiente para com
pletar os concertos; e emquanto a embarcação se estiver 
reparando, não se exigirá que, sem necessidade, desembar
que parte ou o todo da sua carga; e se alguma divergencia 
de opiniãó tiver logar entre as Auctoridades das Alfandegas 
e os Capitães das ditas embarcações ácerca da necessidade 
de desembarcar parte ou o todo da carga, será a sua deci
são commettida a dois louvados publicos ou ajuramentados, 
sendo um nomeado pela primeira Auctoridade da Alfandega 
do porto, e o outro pelo Consul da nação a que a embar
cação pertencer. 

ART. XV. 

Sua i\1agestade a Rainha de Portugal pro~~tte que o 
commercio dos subditos Britannicos nos Dommros Portu-
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proprietors, upon heiog duly clairned hy them, or hy their 
agents duly authorized; or, i f there are no such proprie
tors or agents on the spot, by the respectire Consuls of 
the nation to wbicb the propríetors of the said ships, ves
sels or goods rnay belong, aod in whose DisLrict such wreck 
may bave taken place, provided such claim he prefered with
in a year and a day from the time of such wreck, and 
such Consul, proprietor or ageot shall pay only the ex
penses incurred in the presermtion of the properly together 
with tbe rale of salvage wbich would bave been payable in 
tbe like case of a wreck o f a national vessel; and the goods 
and mercbandise saved from tbe wrcck shall not be subjeot 
to duties, unless cleared for local coosumplion. 

If any merchant ''esse! of either country sbould be dri
ven into the ports of the otber hy stress of weatber, for 
tbe p-urpose o f effecti ng necessary repairs, every facility shall 
be afforded to such vessel for obtaining the assistance it 
may be in need of. The strictest reciprocity shall be obser
ved in tbe most fa,·ourable seuse, as to the relief to he af
forded to such Yessel from the duties, charges and ex penses 
in tbe ports of eitber Natioo, to which vessels eotering so
lely for the purposes of trade are subjeoted. Sufficient time 
shall he allowed for tbe completion of repairs, and wbile 
tbe vessel hall be undero-oing repair, its cargo shall not 
unneces arily he required to be landed, either in whole or 
in part; and any diíference of opinioo wbicb may arise be
tween the Custom- House Autborities and the masters ofthe 
said vessels, as to the necessity of laodiog ali or any part 
of the cargo, hall he referred to two sworn o r puhlic sur
VeJers, one to be named hy the Cbief Custom-House Au
thority of tbe port, and the other hy tbe Coosul of the na
tion to which tbe vessel helongs . 

ART. XV. 

Her Majest)' tbe Qu~eo of ~o~tugal engages that ths 
commerce e-f Britisb subjects w1Lhm the Portuguese Domi-
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"1M2 guezes não será restringido, interrompido ou de alguma ou-
Ju~ho tra maneira empecido por effeito de qualquer monopolio, 

contrato ou privilegio exclusivo de quaesquer vendas ou com
pras; mas que os subditos do Reino Unido terão faculdade 
livre e illimitada de comprar ou v~nder a quem quizerem, 
e por qualquer fórma e maneira que aprouver ao compra
dor e vendedor, sem serem obrigados a dar preferencia al
guma ou favor, em consequencia de qualquer dito mono
polio, contrato ou privilegio exclusivo de venda ou compra; 
e Sua 1\'lagestade Britannica promette que uma similhante 
isenção de restricções relativamente a compras e -rendas 
será disfructada pelos subd.itos de Sua Magestade Fidelíssi
ma que commerceiem ou residam no Reino Unido. Enten
dendo-se porém claramente que o presente Artigo não deve 
ser interpretado de modo que prejudique os Regulamentos 
especiaes, que estão agora em vigor, ou vierem para o futuro 
a ser promulgados com o fim sómente de animar e melhorar 
o commercio do vinho do Douro (devendo porém sempre 
entender-se que os subditos Britannicos serão, a respeito do 
dito commercio, postos no mesmo pé que os ,subditos Por
tuguezes), ou relativamente á exportação do sal de Setubal. 

Este Artigo não invalida o exclusivo direito possuído 
pela Corôa de Portugal de dar por Contrato, nos seus pro
prios Dominios, a venda do marfim, urzella, oiro em pó, 
sabão, polvora e tabaco para consummo do paiz; com tanto 
porém que no caso de que os mencionados generos venham 
a ser, no todo ou em separado, generos de livre commercio 
nos Domínios de Sua Magestade Fidelíssima, terão os sub
ditos de Sua Magestade Britannica a faculdade de traficar 
n' elles tão livremente e no mesmo pé como os subditos ou 
cidadãos da nação mais favorecida. 

ART. XVI. 

Conveiu-se e concordou-se que nenhuma das Altas Par
tes Contratantes receberá ou conservará no seu serviço, sa
bendo-o, quaesquer subditos da outra Parte, que desertarem 
do serviço militar d'ella, quer de mar, qu~r de terra; e que 
antes pelo contrario os demittirá respectivamente do seu 
serviço, logoque lhes for requerido. 
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nions shall not be restrained, interrupted or otherwise af
fected by tbe operation of auy monopoly, contract or ex.
clusive privilege of sale or porcbase wbatsoever; but that 
the subjects of the United Kingdom shall bave free and un
restrained permission to buy from, and sell to whomsoever 
they please, and in whate,·er form and manner ma be agreed 
upon between the purcbaser and seller, without being obli
ged to give any preference or favour in consequence o f any 
such monopoly, contract or exclusiYe privilege o f sal e and 
purchase. And Her Britannick Majesty engages that a like 
exemption from restraint in respect to purcbases or sales 
shall be enjoyed by the subjects of Her l\!ost Faitbful Ma
jesty trading to or residing in the United Kingdom. But it 
is distinctly to be understood that the present Article shall 
not be interpreted as affecting the special Regulations now 
in force, or which may hereafter. be enacted witb a view 
solely to the encouragement and amelioration of tbe Douro 
\YÍne trade (it being always understood that British subjects 
shall in respect o f the said trade be placed on the same foot
ing as Portuguese subjects), or with regard to the expor
tation o f tbe sal t o f Saint-Ubes. -

This Article does not invalida te the ex.~lusive right pos
sessed by the Crown o[ portugal within its own Dominions 
to the farm for the sal c o f ivory, urzella, gold-àust, soap, gun
powder and tobacco for home consumption, prD'rided how
ever tbat should the abore-mentioned articles generally 
or separately ever hecome articles of frec commerce within 
the Dominions _of Her l\Iost FaiLbful "Majesty, tbe subjects 
of Her Brilannick l\Iajestr shall he permitted to traffick in 
them as freely and on the same footing as tbc subjects or 
citizens of tbe most favoured nation . 

~ ART. XVI. 

It is agreed and convenanted that neitber of the High 
Contractinu Parties sball knowingly receire into, or retain 
in its serv~e any subjecls of the other Party who have de
serted from tbe naval or military serrice of that otber Par
ty; but that, on tbe contrar~-, each o f the Contracting Par
ties shall respectively di~charge from its service any sucb 
<lesertors, upon being,required by thc other Party to doso. 
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184.2 Conveiu-se alem d'isso e declarou-se, que se alguma das. 
J~bo Altas Partes Contratantes conceder a qualquer outro Estado 

algum novo favor ou faci li dade relativamente ã entrega de 
taes desertores, será esse favor ou facilidade considerada ex
tensiva tambem á outra Altà Parte Contratante, do mesmo 
modo como se o referido favor ou facilidade tivesse sido ex
pressamente estipulada pelo presente Tratado. 

E convenciono u-se mais, que no caso de que os apren
dizes ou marinheiros das embarcações pertencentes aos sub
ditos de qualquer das Altas Partes Contratantes desertem 
no tempo em que estiverem em qualquer porto do territo
rio da outra Alta Pa rte, serão os Magistrados d'esse porto 
ou territorio obrigados a dar todo o auxilio que estiver ao 
seu alcance para a apprebensão dos ditos desertores, quando 
para esse fim lhes for requerido pelo Consul da Parte inte
ressada, ou pelo deputado ou representante do Consul; e 
Corporação alguma publicn, civil ou religiosa dará protec-
çâo ou · asy lo a taes desertores. . 

ART. XVÍI. (1) 

Sua l\Iagestade Britannicn, nn conformidade dos desejos 
de Sua 1\'Iagestade F idelíssima, e em contem plação ao adian
tament o em que se acha o SJStema de legislação e de admi
nistração da justiça em Portugal, consente por este Artigo 
em desistir do privilegio do Juizo da Cooservatoria, Jogo
que e emquanto os subditos Britannicos forem admittidos 
em Portugal ao beneficio de garantias simi lhantes ou equi
valentes ás que gosam os subditos de Sua Magestnde F ide
lissimn na Grau-Bretanha, pelo que respeita ao processo por 
jurados, a não poderem ser presos sem um mandado de um 
Magistrado, e a serem interrogados dentro de vinte e quatro 
horas depois de presos em flagrante delicto, e a ser admit
tidos a finn ça ; ficando bem entendido que, a outros respei
tos, serão os subditos de Sua .M:ngestade Britannica postos 
em Portugal no mesmo pé que os subditos Portuguezes, em 
todas as causas cíveis ou crimes; e que não poderão ser pre
zos, salvo em casos ·de Oagrante delicto, sei? culpa formada, 
e sem um mandado nssignado pela Auctondade legal. 

(1 i Vide no fim d'este Tratado as notas trocadas entre os Plenipoten
ciarios Portaguez e Britannico. 
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It is further agreed and declared, that if either of the 
High Contracting Parlies shall grant to any State any new 
favour or facility with respect to the recovery of desertors, 
such favour or facility shall he coosidered as gr~nted also 
to the other Contracting Party, in the same manner as i f the 
said favour or facility bad been expressly stipulated by the 
present Treaty. 

And it is further agreed, tbat if any apprentices or sai
lors shall desert from vessels belonging to the subjects of 
either of the High Coot racting Parties, while such vessels 
are within any port iu the territory ofthe other Party, the 
Mag1strates o!' such port and territory shall be bound to give 
every assistance in tbeir power for the apprehension of such 
desertors, on application to tbat effect being made by the 
Consul of the Party concerned, or hy the deputy or repre
sentative o f the Consul; and no puhlic Body, civil or reli
gious, shall protect or harbour such desertors . 

ÃRT. XVII. 

Her Britannick A:Iajesty, on the representation of Her 
Most Faithful M:ajesty, and in contemplation ·ofthe impro
ving system of law and justice in Portugal, hereby consents 
to give up lhe exercise of the rights connected with the 
Conservatorial Court, so soon anJ so long as British sub-

. jects are admitted in Portugal to the benefit of securities 
similar or equi1'alent to those enjoyeti hy the subjects of 
Her :Most Faithful ·l\Iajesty in Great Britain, as regard trial 
by jury, protection from arrest witbout a warrant frorn a 
Magistrate, and exarnination witbin twenly-four hours after 
apprehension in flagrante del'iclo, and aclrnission to bail: it 
being always understood tbat in other respects tbe subjects 
of Her Britannick 1\Iajesty in Portugal sball be placed on 
the same footiog as Portugucse subjects, in all causes, whe
ther civil or criminal; that tbey shall not, except in cases 
flagrantis clelicti, be liable to imprisonrnent without formal 
commitrnent (culpa formada ) under a warrant signed by a 
legal Authority. ' 

1842 
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ART. XVIII. (1) 

~1!1t~ . Declara-se por este Artigo que Sua Magestade Britan-
3 mca, confiando nas garantias qu'e são ou podem vir a ser 

dadas ao.s subditos Britannicos pela Legislação Portugueza, 
sob o actual systema constitucional, não reclamará de ora 
ávante para os subditos Britannicos residentes em Portugal 
privilegias alguns de que não gosem os subditos Portugue
·zes nos Domínios Portuguezes ou Britannicos; ficando po
rém entendido, no caso (que Deus não permitta) em que al
guma commoção política prejudique o effeito das mencio
nadas garantias, que Sua Magestade Britannica terá direito 
a reclamar o restabelecimento e observancia dos privilegias 
cedidos pelo presente Artigo e pelo precedente. 

ART. XIX. 

O presente Tratado ficará em vigor por tempo de dez 
annos, contados da sua data, e por mais doze mezes depois 
de qualquer das duas Altas Partes Contratantes haver par
ticipado á outra a sua intenção de o dar por finalisado; re
servando-se cada uma das Altas Partes Contratantes o di
reito de fazer á outra uma tal participação no fim do dito 
termo de dez annos, ou em outro qualquer tempo subsequen
te; e ambas accorda~am por este Artigo que, passados doze 
m_ezes depois de uma das Partes haver recebido da outra a 
referida participação, cessará e terminará este Tratado e to
üas as suas estipulações. 

Ajustou-se comtudo que cada uma das Altas Partes Con-
·-tratanles terá o direito, no fim de cinco annos, de pedir uma 
l'.evisão ele quaesquer Artigos d' este Tratado, que não pre
judiquem o principio em que elle se funda, participando seis 
mezes antes o desejo de que se faça essa revisão; comtanto 
porém que fique claramente entendido que a faculdade de 

· fazer tal participação se não entenderá alem do qui~ to anno, 
nem será reconhecida depois de elle haver decorndo_. 

ART. XX. 
O presente Tratado será ratificado, e as suas ratificações 

(1) Vide ao diante o Artigo secreto 11'este Tratado . 
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ART. XVlli. 

H is hereby declared that Her Britannick Majesty, re
lying upon the guarantees which are or may be afforded 
to British subjects by the Law of Portugal unde~ the pre
sent constitutional system, henceforward claims for British 
subjects iri Portugal no privileges which are not enjoyed 
by Portuguese subjects in the Portuguese or British Domi
nions. It being however understood that Her Britannick Ma
jesty lYill be entilled, in tbe event (which God forbid) o f po
li ti cal troubles affecting tbe operation o f the above-mentio
ned guarantees, to claim the reestablishement and observance 
of the privileges surrendered by the present and preceeding 
Article. 

ART. XIX. 

The present Treaty· shall be in force for the term o f ten 
years from the date hereof, and further until the end of 
twelve months after either of"the High Contracting Jlarties 
sball have given notice to the other of its intention to ter
minate the same; each of the High Contracting Parties re
serving to itself the rigbt of giving such notice to the other 

· at the end of tbe said term of ten years, or at any subse
quent time. And it is hereby agreed between them, that at 
the expiration of twelve monlhs after such notice shall have 
been received by eitber Party from the other, this Treaty, 
and ali the provisions thereof, shall altogether cease and 
determine. ' 

It is agreed, nevertbeless, that either of the two Higb 
Contracting Parties shall have the rigbt, at tbe end of five 
years, to require a revision of any Articles not affecting the 
princip'le oi the Treaty, on giving six month's notice of a 
desire to make such revision. Provided, however, that it be 

-distinctly understood tbat tbe power of giving such notice 
sball not extend beyond, nor be recognized after the ·ter-
mination of the fifth year. 

ART. XX. 

. The present Treaty sball. he ra~fied, an~ th_e ratifica
·-bons sball be exchanged at L1sbon a L the exp1ratJon of two 
months from the date o f íts signature, or sooner if possihle. 

1842 . 
Julho 

3 



36:/i. .REINADa DA SENHORA D. MARIA 'II, 

18q2 trocadas em Lisboa dentro de dois mezes contados da sua 
Jukho data, ou antes se for possível. 

Em testemunho do que, os Plenipolenciarios respecti
vos o assignaram, e firmaram com o sêllo das suas armas. 

F<eito em Lisboa, aos 3 dias do mez de Julho do anuO' 
do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo de 1842. 

(L. S. ) Duque de Palmella. 

ARTIGO SECRETO . 

Artigo secreto do Tratado de Comme-rcio e Navegação con
cbuido entre Portugal e a Gran-11-retanha aos 5 dias do 

' mez de Julho do anno elo Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de 4 842.. 

A fim de evitar toda a duvida que possa haver quanto 
ao verdadeiro espírito e intenção do Artigo xvm .do dito 
Tratado, fica claramente entendido pelos abaixo assignados 
que, no caso em que alguma commoção política perturbe a 
.paz elo paiz, ou offenda a actual fórma de governo, se en
tenderá que uma reclamação feita pelo Ministro Bri'tannico, 
eu pelo Agente Official de Sua lVIagestade Britannica, e~ 
Portugal, obriga o Governo Portuguez a reconhecer ~s pu
vilégios. cedidos pelo dito Artigo, como em pleno v1gor e 
effeito durante taes commoções políticas. . 

O presente Artigo secreto terá a mesma força e effmto 
como se estivesse inserto palavra por palavra. no ~ratado 
assignado n'esta data; e será ratificado, e as ratlficaçoes tro
cadas no termo de dois mezes contados da data da sua as
signatura, ou mais cedo se for possível. 
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In witness whereof, the respective Plenipotentiaires hav~ 
·signed the same, and have affixed thereto the seal of their 
arms. 

Done at Lisbon, the 3rd day of July in the year of Our 
Lord, 1842. 

(L. S.) ,Howard de Walden. 

SECREí AllTlCLE. 

Secret Article of the T?·eaty of Cornmerce and Navigation 
concluded between Portttgal and G1·eat-Britain on the 
fJrd day of July in the yem· of Ou: Lord, 4 842. 

With a view to prevent ali possible doubt as to the real 
~pirit and intent o f the 18Lh Article o f the said Treaty, it 
is distinctly understood by the undersigned that, in the event 
of política I troubles disturbing the peace of the country, or 
affecting the present forro of government, a claim made by 
the British Minister, or the Official Agent of Her Britannick 
Majesty, in Portugal, phall be considered as binding the Por
tuguese Government to recognize the privileges, surrende
red by the said Article, as in full force and effect dur·ing 
such political troublés. . 

The present secret Article shall hav~ the same force and 
effect as i f it were inserted word for word m the Treaty signed 
on this day; and it shall be ratified, and the ratifications shall 
h e exchanged within th.e term o f two months from the date 
of its sie;nature or sooner if possible. - ' 

18(2 
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1,su Em testemunho do qué, os Plenipotenciarios respectivos 
Ju~ho o assignaram, e firmaram com o sêllo das suas armas. 

Feito em Lisboa, aos 3 dias do mez de Julho do anna
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cbristo de 18.42. 

(L. S. ) Duque de Palmella. 
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In witoess whereof, the respective Plenipotentiaries haYe 
sigoed it, and bave affixed thereto the seal o f their arms. 

Dooe at Lisbon, on tbe 3rd day of July in the year of 
Our Lord, 1842. 

(L. S.) Howard de Walden. 

1l!t2· 
Julbo-
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NOTAS TROCADAS ENTRE O DUQUE DE PAUIELLA E LORD HO

WARD DE WALDEN, POR OCCASIÃO DA ASSIGNATURA DO 

TRATADO DE <WMJ\rERCIO E NAVEGAÇÃO ENTRE PORTUGAL 

E A GRAN- DRETANHA, AOS 3 DE JULHO DE 184!2. 

O abaixo assignado, Plenipotenciario de Sua Magestade 
Fidelíssima, tem a honra de declarar, por ordem do Governo 
da Mesma Augusta Senhora, a Lord Howard de Walden, 
Plenipotenciario de Sua Magestade Britannica, em referen
cia ao Artigo 1 do Tratado de Navegação e Commercio por 
ambos conclui do e assignado n' este dia, entre Portugal e a 
Gran-Bretanha, que o maximo em que poderá ser collectado 
qualquer subdito Britannico, por maneio ou decima indus
trial, será de vinte por cento sobre a renda das suas casas, 
lojas e armazens; o que servirá d~ regra invariaYel ao Tri
bunal do Thesouro, quando tiver de decidir as appellações 
que para elle interpozerem os subditos Britannicos, na fórma 
do que dispõe o citado Artigo 1 do mesmo Tratado. 

O abaixo assignado renova por esta occasião a Lord 
Howard de Walden os protestos da sua mais distincta con
sideração. 

Lisboa, 3 de Julho de i 842. 

Lisbon, July 3, 1842. 
The undersigned, Her Bri

tannickMajesty' s Plenipoten
tiary for the negotiation of a 
Tteaty of Commerce and Na-

Duque de Palmella .. 

(TBA.DUGÇÃO ~FPIGIAL.) 

Lisboa, 3 de Julho 1842. 
O abaixo assignado, Pie-· 

nipotenciario de Sua Mages
.tade Britannica na negocia
ção de um Tratado de Com-
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vigation between Great Bri
tain anâ. Portugal, has the 
honour to acknowledge the 
receipt o f the Note addressed 
to him by tbe Duke of Pal
mella, Her Most Faithfu1 Ma
jesty' sPleni potentiary, on the 
occasion of the signature of 
the said Treaty ou this day, 
declaratory ofthe pri ncipleac
cording to which it is agreed 
that the appeals of British 
subjects to the Tribunal of 
the Treasury, provided for in 
Article 1st o f the said Treat:y 
against undue assessment for 
maneio, are to be regulated 
as regards the highest rate 
to be awarded. 

The undersigned avails 
himself of th is occasion to 
renew to Ris Excellency the 
assurance of his highest con
sideration and esteem. 

Howard de Walélen . 

His Excellency, the Duke o f 
Palmella, etc., etc.~ etc. 

The uodersiP"oed, Her Bri-
o E tannick Majesty's EoYoy x-

traordinary and Miitister ~l e
nipotentiary at the Court of 

TOM. VI. 

mercio e Na..-egação entre a 
Gran-Bretanha e Portugal, 
tem a honra de accusar a re
cepção da Nota que lhe di
rigiu o Duque de Palmella, 
Plenipotenciario de Sua Ma
gestade Fidelíssima, por oc
casião da assignatura do Tra
tado no dia de hoje, decla
rando o principio segundo o 
qual se convencionou que as 
appellações dos subditos Bri
tannicos para o Tribunal do 
'fhesouro, estabelecidas no 
Artigo r do dito Tratado con
tra qualquer injusto lança
mento de maneio, deverão re
gular-se pelo que toca ao mais 
alto computo em que podem 
ser collectados. 

O abaixo ass ignado apro
veita esta occasião para reno
var a Sua Excellencia a segu
rança da sua mais alta con
sideração e estima. 

Howard de Walden. 

A Sua Excellencia o Duque 
de Palmella, ett., etc., etc. 

O abaixo ass ignado, En
viado Extraordinario e Mi
nistroPlenipotenciariodeSua 
~IagestadeBritannica naCôr-

~4 

18-i.2 
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Her Most Faithful 1\'Iajesty, 
in conformity to the desire 
expressed to him on the part 
of the Govemment of Her 
l\1ost Faithful Majesty by His 
Excellency the Duke of Pal
mella, Her l\'Iost Faithfull\'Ia
jesty'sP!enipotentiary for the 
negot iation of a Treaty of 
Commerce and Navigation 
between Great-Britain and 
Portugal, that the undersi
gned should record distin
ctly, with a view to obvi ate 
ali possible future doubt as 
to the true intent and spirit 
of certain points submitted 
t o him, what the understan
ding is of the undermentio
ned Artieles of the Treaty 
signed by them this day, as 
agreed to between the Duke 
of Palmella and the undersi
gned, 'has the honour here
with to declare to His Ex
cellency that: 

W ith reference to Arti ele 
5th, of vessels built in the 
territory of Her 1\iost Faith
ful Majesty, o r which shall be 
British built, or which shall 
have been captured form the 
enemy by the -ships of the 
Portuguese Government, and 
slave vessels condemned un
dersÍmilarcircumstances,and 
which shall be whoUyowned 

1 by, any subject or subjects of 
Her Most Faithful Majesty, 
and whereof the Master and 

te de Sua Magestade Fidelis
simn, na conformidade do de
sejo que da parte elo Governo 
de Sua M:agestadeFidelissima 
lhe fôra expressado por Sua 
Excellencia o Duque de Pal
rnella,PlenipotenciariodeSua 
Magestade Fidelissirna nane
gociação de um Tratado de 
Cornrnercio e Navegação en
tre a Gran-Bretanha e Por
tugal, para que o abaixo as
signado, a fim de obviar toda 
a duvida que possa dar-se de 
futuro quanto á verdadeira 
intenção e espírito de certos 
pontos a elle submettidos, es
pecificasse com clareza, como 
fôra convencionado entre o 
Duque de Palmella e o abaixo 
assignado, qual é a intelli
gencia dos Artigos abaixo 
mencionados do Tratado por 
elles assignado no dia de ho
je, tem a honra de aqui de
clarar a Sua Excellencia que: 

Em referencia ao Artigo 
v, todas as embarcações con
struídas no territorio de Sua 
Magestade Fidelíssima, ou de 
construoção Britannica, ou 
que tenham sido capturadas 
ao inimigo pelos navios do 
Governo Portuguez, e as em
barcações negreiras condem
nadas debaixo de similhante8 
cücumstancias, e que forem 
totalmente possuídas por
qualquer snhdito ou subdi
tos de Sua 1\'Iagestade Fide-
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three fourths of lhe inariners 
are subjects of Her lVIost Fai
thful Majesty, will be con
sidered as Portuguese and 
will be entitled to be pla
ced on the footing of natio
nal vessels, and to be treated 
on ao equality with the ves
sels of the most favoured na
tion in the ports of Her Bri
tannick 1\'lajesty, i . e.: in 
Gret-Brita in and Ireland, and 
the Colonies hereinafter enu
merated. 

With refereuce to Article 
8.th, in the words «growth, 
produce and manufacture» 
the wines and brandies of 
Portugal are comprehended. 

With reference to Article 
14.th, the jurisdiction ofthe 
Cinque Ports does not inter
fere with the stipulations of 
this Article. 

With reference to Article 
17.th, in respectto the decla
ration o f Her Britannick Ma
jesty regarding the conrutio
nal surrender of the rights 
connected with the Conser
vatorial Court, whe~ever the 
Portuguese Governmen~ shall 
have offi.cia11y commumcated 
to Her Majesty's Government 
any law or laws establis~ing 
the garantees in questi~n, 
Ber :Majesty will recogmze 
the right of the Portuguese 
Government to declare the 

lissima, e cujo Mestre e tres 
quartas partes dos marinhei
ros sejam subditos de Sua 
Magestade Fidelíssima, serão 
consideradas como Portugue
zas e terão direito a serem 
postas no p,é de embarcações 
nacionaes, e a serem tratadas 
em igualdade com as embar
cações da nação mais favore
cida nos portos de Sua l\'la
gestade Britannica, isto é, na 
Grau-Bretanha e Irlanda, e 
nas Colonias abaixo designa
das. 

Em referencia ao Artigo 
-vnr, nas palavras <<creação, 
producção e manufactura» se 
comprehendem os vinhos e 
aguardentes de Portugal. 

Em referencia ao Artigo 
XIV, a jurisclicção dos cinco 
Portos ( Cinque Ports) não' 
implica com as estipulações 
d' este Artigo. 

Em referencia ao Artigo 
xvn, quanto á declaração de 
Sua :Magestade Brjtaonica re
lativamente á desistencia con
dicional dos direitos ligados 
ao Juizo da Conservatoria, 
quando o Governo Portuguez 
tiver communicado official
mente ao G-overno de Sua Ma
gestade qualquer lei ou leis 
estabelecendo as garantias em 
questão, reconheceráSuaMa
gestade no Governo Portu
guez o d!reito de declarar que 
para o d1ante cessará por.con-

• 

184! 
JulhG 

3 -

o. O 



18i'2 
Julb.o 

a 

372 REINADO DA SENHORA D. l\IARL4- H . 

further ·jurisdiction and au
thority o[ the British Conser
vatorial Court to have ceased 
hy consent o f Her Majestv . 

The Colonies r eferred to 
are : Canada, Newfoundland, 
Nova Scotia, Cape Breton, 
New .Bruuswick, Prince 
Edward Island, and a1l other 
British Possessions in North 
America, Brit ish W est Ju
dies, including the Islaods 
and the Possessions on the 
Continent of South America, 
Cape of Goocl Hope anel otber 
Possessions in Africa, .tbe 
Mauritius, the Island o f Cev
lon, Van-Diemen's Land, 
New South W ales, New Zea
land. 

The undersigned avails · 
himself of this occasion to 
renew to H is Ex cellency the 
assurance of bis bigbest coo
slderation anel esteem. 

Lisbon, t he3rd July, 1842. 

H oward de vValden. 

B is Excellency, tbe Duke of 
Palmella, etc., etc., etc. 

sentimento de Sua Magestade 
a jurisdicç.(io e auctoridade do 
Juizo da Conservatoria Bri
tann ica. 

As Colonias acima indica
das sTio : o Canadá, a Terra 
N ov,.a, a Nova Escocia, o Cabo 
Bretão, o NoYo l3runswick, 
a Ilha dó Príncipe E duardo, 
e todas as outras Possessões 
Britannicas na America Se
ptentrional, as Indias Occi
dentaes Britannicas, incluin
do as Ilhas e as Possessões no 
Continente da America ·Me-' 
ridional, o Cabo da Boa Es
perança e as outras Posses
sões na Africa, a Mauricia, 
a Ilha de Ceylão, a Terra de 
Van Diemen, u Nova Galles 
do Sul, e a Nova Zelandia 

·O abaixo assignado apro
Yei!a esta occasião para re
novar a Sua E xcellencia a se
gurança da sua mais alta con
sideração e estima. 

Lisboa, 3 de.J ulho de 1842. 

Howard de Walden. 

A Sua E xcellencia o Duque 
de Palmella, etc., etc., etc. 

. O abaixo assignado, Plenipotenciario de Sua Magestade 
F idelíssima, teve a· honra de receber a Nota, datada de hoje, 
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que Lord Howard de vValden, Plenipotenciario de Sua lHa
gestade Britannica, lhe entregou na occasião da assignatura 
por ambos feita do Tratado de Na,-egação e Commercio en
tre Portugal e a Grau-Bretanha; ficando o abaixo assignado 
devidamente inteirado das declarações que S. s.a se serviu 
fazer-lhe, quanto a di versos Artigos do referido Tratado. 

O abaixo assignado -rei ter a a Lord Howard de Walden 
os protestos da sua mais distincta e particular consideração. 

Lisboa, 3 de J ulbo de 1842. 

Duque de Palmella. 

1R-i2 
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TRATADO CELEBRADO Er<T!lE A RAINHA A SENHORA DONA 

A COMPLETA ABOLIÇiO DO TR.àFICO DA ESCRAVATURA, 

POR PARTE DE PORTUGAL E3I ~9, E PELA DA GRAN- DRE 

ÇÕES TROCADAS Ell'l LISBOA EM S9 DOS liiESMOS . ( 1) 

(DO OR!Gl 1\A I. QUll SE GUARDA. NO ;\RCDJYO DA Sl! 

Suas Magestades a Rainha de Portugal e dos Algarves 
e a Rajnha do Reino Unido da Grau-Bretanha e Irlanda, 
tendo grandes desejos de põr immediato termo á pratica 
barbara e piratica de transpor tar os naturaes da Africa atra
vés dos mares, com o fim de os reduzi r á escravidão; e 
considerando Suas ditas Magestades que esta infame pratica 
foi declarada crime al tamente punível pela Lei da Gran
Bret~n?a no an~o de mil oitocentos e sete, e foi igual!Dente 
prolnb1da deba1xo de severas penas pela Lei de Portugal 
em Dezembro de mil oitocentos trinta e seis ; e sendo Suas 
ditas Magestades de opinião que, a fim de mais completa
mente prevenir para o fut uro a· perpetração d' este crime, 
e de tornar mais efficaz a execução das Leis feitas em cada 
um dos pnizes para a sua punição, será conveniente estabe
lecer Regulamentos de policia marit ima , .e constituir Com
missões colooiaes, aos quaes Regulamentos e Commissões 
ficnrão sujeitos os navios que navegam debai xo da bandeira 
de qua1quer dr.s Partes, e não per tencentes a uma ou outra 
das Marinhas Reaes ; resolveram f'uas ditas 1\fagestades con
cluir um Tratado para esse fim , e n' essa conformidade no
mearam para Seus Plenipotenciarios, a saber : Sua Mages
tade a Rainha de Portugal e elos Algarves, a D .. Pe.d~o de 
Sousa Holstein, Duque de Palrnella, Presidente vitahcw da 
Camara dos I1ares, Conselheiro d' Estado, Gram-Cr uz da 

(1) Vide na data de H! de Auosto de 1847, o Protocolo da confe
em Londres, ; ntre 05 Plenipotencia~los Portuguez e Britannico. 



MARIA II E VICTOB.Iá I RAINHA DA GRAl'i- BRETAl'fHA, PARA 

ASSIGL\ADO E\1 LISBOA A 3 DE JULHO DE 184~, E RATIFICADO 

TAl'iHA EM 16 DOS DITOS ~z E Ai'L'iO, SEi'i:DO AS RATIFICA-

~RBT!RIA D'ESTADO DOS ~GOCIOS E>TRA.~GE!ROS.) 

T hei r Majesties the Queen of Portugal and the Algar
ves and the Queen of the United Kingdom o f Great Jkitain 
a~d Ireland, being earnestly desirous of putting an imme
diate end to the barbarous and piratical practice of trans
po;ting t.he natires of Africa across the sea for the pur
pose o f consigning them to slarery; and Their said Majes
ties considering that this infamous practice was declared 
to he highly penal crime by the Iaw of Great Britain, in 
the year of one thousand eight hundred and seven, and has 
likewise been prohihited under severe penalties by the law 
of Portugal, in December one thousand eight hundred and 
thirty six; and Their said l\Iajesties being of opinion, that 
in order tbe more ·completly to prevent for the fature tbe 
perpetration of tbis crime, and to render more effectual 
the operation of the laws enacted in each country for its 
punishmeot, it will be ex.pedient to establish ReguJations 
of maritime police, and to constitute colonial Commissions, 
to which Regulations and Commissions vesse1s navigating 
under the flag of either Party, and not helonging to one 
or other of the Roval Navies, shall be amenable; Their 
said Majesties have ~esolved to conclude a Treaty for this 
purpose, and hare accordingly .named as Their Plenipoten
tiaries that is to say: Her l\1a]esty the Queen of Portugal 
and Aigarves, D. Pedro de Sousa Holstein, Duke of Pal-

rencia que teve logar na Secretaria d'Estado dos Tegocios Estrangeiro~; 

184! 
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1842 Ordem de Cbristo e da Torre e Espada, Cap-itão d'a Guarda 
J~ho Real dos Archeiros, Cavalleiro da Insigne Ordem do Tosão 

de Oiro, e Gram-Cruz das Ordens de Carlos III em Hes
panba, .da Legião de Honra em França, de Santo Alexan
dre Newsky na Russia, Cavalleiro da Orclem de S . .r oão de 
Jerusalem, Conde de Sanfré em Piemonte, Ministro e Se
cretario d'Estado Honorario etc., etc., etc. ; e Sua 1\'Iages
tade a Rainha do Reino Unido da Gran-Brelanba e Irlanda, 
a Carlos Augusto, Lord H·oward de Wald~n, Par il.o Reino 
Unido da Grau-Bretanha e Irlanda, Cavalleiro Gram-Cruz 
da Muito Illuslre Ordem do Banho, Enviado Extraordina
rio e Ministro Plenipotenciario de Sua l\'Iagestade Britan
nica· junto de Sua Magestade fidelissima, etc., ele., etc.; 
os quaes, lendo communicado um ao outro os seus respe
ctivos plenos poderes, que acharam estar em boa e devida 
forma, concordaram nos seguintes Artigos: 

ART. I. 

As duas Altas Partes Contrátantes mutuamente decla,
ram, que a pratica infame e piratica de transportar por mar 
os naturaes da Africa, para 'o fim de os reduzir á escravi
dão, é, e &empre continuará a ser, um crime rigorosamente 
prohibido e altamente punível em toda a parte dos seus 
respectivos Domínios, e para todos os subditos das suas 
respectivas Corôas. 

AUT. li. 

As duas Altas Partes Contratantes consentem mutua
mente que aquelles navios das suas respectivas Marinhas 
Reaes, que estiverem munidos com instrucções especiaes, 
como abaix·o se menciona, possam visitar c dar busca ás 
embarcações das duas Nações, que sejam suspeitas c.om fun
damentos rasoaveis de se empreo-arem em transportar negros 

o d , ·a para o fim de os reduzir á es~ravidão, ou . e ter~m s1 o 
esquipados com esse intento, ou de térem sido assim em
P:egados durante a viagem em que forem encontrados pelos 
dttos cruzadores; e as ditas Altas Partes Contratantes tam
bem consentem que os mesmos cruzadores possam deter e 
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mella, President for life of the Cbamber of Peers, Coun
cillor o f. State, Grand Cross o f the Order o f Christ and o f 
the Tower and Sword, Captain of the Royal Guard of Ar
chers, Knight of the distinguished Order of the Golden 
Fleece, and Grand Cross of the Orders of Charles III ü1 
Spain, of the Legiou of Ho nour in France, of Saint Ale
xander Newsky in Russia, Knight of the Order of Saint 
John of Jerusalem, Coun1 of Sanfr6 in Piemont, l\Jlinister 
and Honorary Secretary o f State, etc., etc., etc.; and Her 
1Hajesty the Queen of lhe United Ki ngdom of Great Britai11 
and Irelund, ChaTies Augustos, Lord Howard de ·walden, 
Peer of the Unüed Kingdom of Grea t Britain and Ireland, 
Knight Grand Cross o f ·!he :Most Il!ustrioús Order o f the 
Bath, Envoy Extraordinary and Mi nister Plenipotentiary 
of Her Britannick Majesty at the Court of Her Most Faith
ful Majesty, etc., etc., etc.; who, having communicated to 
each other their respective full powers, found to be in due 
and proper forrri, have agreed upon the following Articles: 

ART. I. 

The two High Contracting Parties mutually declare to 
each otber, that the infamous and piratical practice oftrans
porting tbe natives of Africa by sea, for the purpose of 
consigning tbem to slaveq', is, and shall for ever continue 
to be, a strictly prohibited and bighly penal crime, in every 
part of their respective Dominions, and for all tbe subjects 
of their respective Crowns. 

ART. IJ. 

Tbe two High Contracling Parlies mutually consent, 
tbat tbose ships of either Royal Navies, respectively, which 
sball be provided witb special iustructioos, as hereinafter 
mentioned, may visit and search such vessels of tbe two 
Natioos, as mar upon reasooahle grounds be suspected or 
beiog engaged in transporting ne~roes . for the p~pose of 
consigniog tbem to slarery, or oi hav10g been nt~ed out 
for that purpose, or of hanng been so emp!oyed ~urmg the 
voyage in which tbey ~re met. by t.he smd crmzers; aod 
the s.aid High Contractmg Part1es also consent tbat sllch 
cruizers may detain and send or carry away such vesels, 
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1S42 mandar ou kvar as di tas embarcações, a fim de entrarem 
Julho 

a · em processo, da maneira abaixo convencionada; e para fixar 
o _direito reciproco de busca, de· modo tal que seja apro
pnado a conseguir o obje,cto d' este Tratado, e prevenir ao 
mesmo tempo duvidas, disputas e queixas, convenciona-se 
que o dito direito de busca será exercido da maneira e con
forme as regras seguintes: 

1.0 Nunca será exercido senão por navios de guerra 
auctorisados expressamente para esse fim, conforme as esti
pulações d' este Tratado. 

2. o Em caso nenhum será exercido o direito de busca 
a re-speito de um navio da Marinha Real de qualquer das 
duas Potençias. 

3.0 Todas as Yezes que a busca em uma embarcação 
for _dada por um navio de guerra, o Commandante d'este 
navro de guerra, immediatamenle á chegada a bordo da 
e?1barcação que está para s~::r visitada, e antes que princi
pie a busca, apresentará ao Commandante da dita embar
cação o documento pelo qual é devidameníe auctorisado a 
dar busca, e entregará ao mesmo Commandante da embar
cação que está para ser ' 'tsitada uma certidão assignada por 
·elle mesmo, decla.rando o seu oosto no serv iço naval do seu 
paiz, e o nome do navio de g~erra que commanrla; e esta 
<:erlidão deverá tambem declarar que o unico objecto· da: 
visita é averjguar se a embarcação que deve ser visitada 
se acha empregada em transportar negros ou ou-tros, a fim 
de serem reduzidos á escravidtio , ou se está esquipada para 
esse fim. Quando a busca for dada por um Official do cru
zador, que não seja o Com mandante d' elle, procederá o 
mesmo Official strictamente como se o fôra, depois de ter 
previamente apresentado ao Capitão da embarcação que for 
visitada uma copia do documento acima referido, assigna
do pelo Commandante do cruzador; devendo do mesmo 
modo entregar uma certidão assignada por elle, em que 
declare o seu posto na Marinha Real , o nome do Comman
dante por cuja ordem procede a dar busc~,. o do cruz~ dor 
et?- que anda embarc()do, e o objecto da VJSita_, como Já se 
dtsse. Se pela visita se conhecer que os_ pape1s da embar
cação estão em devida fórma, e qu'e a embar~ação anda 
.empregada em negociações licitas, deverá o Offictal declarar 
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in order that they may be hrought to trial in tbe manner 
hereinafter agreed upon; and in order to fix the reciproca! 
right of search, in such a manner as shall he adapted to 
the attainment of the objects of this Treaty, and shall at 
the same time prerent douhts, disputes and complaints, it 
is agreed tbat the said right of search shall he exercised 
in the manner, and according to the rales fo1lowing: 

tst' It shall never be exercised except by Yessels of 
war authorized e:xpressly for that purpose, according to 
the stipulations of this Treaty. · 

2d In no case shall the rigbt of search he exercised 
with respect to a vessel of the Royal Navy of either of the 
two Powers. 

3rd \Vhenever a r essel is searcbed by a ship of war, 
the ~ommander of sucb ship ofwar shall, immediaLely upon 
commg on board the vessel which is to be searched, and 
hefore he hegins the search, exbibit to the Commander of 
the vessel which is to be searched the document by which 
be is duly authorized to make the search; and be shall de
liver to the said Commander of the vessel which is to he 
searched a certificate signed by himself, stating his rank in 
the naval service o f bis country, and the name o f the ship 
of war which he commands; and this certificate shall also 
declare, that the only object of the searcb is to ascertain, 
whether the vessel to be searched is employed in transpor
ting negroes or others in arder to consigo them to slavery, 
or is fitted up for such purpose. When the.search is made 
hy ao Officer of the cruizer, who ís not the Commander 
thereof, such Officer shall proceed strictly in the same man
ner as if he were the Cornmander, after having previously 
exbibited to the Captain of the vessel to be searched a copy 
of the ahore-mentioned document, signed by the Comman
der of the cruizer; and he shall in Iike manner deliver a 
certificate, signed by hirnself, stating his rank in the Royal 
NaYy, the name of the Commander hy whose orders he 
proceeds to make the searcb, that of the cruizer in which 
he sails, and tbe ohject of tbe search as bas heen already 
1aid do"\"V-u. If it appears from the search that the papers 
of the vessel are in regular orde~, and that the vessel is 
employed for la'ÀfuJ porposes, the Officer shall enter in the 

------~------------------------------ \q~ 
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ts~2 no diario da derrota da embarcação, que a visita foi feita 
Julho a em execução das ordens especiaes acima mencionadas; dei-

xando a embarcação em liberdade de proseguir a sua viagem. 
4. o O posto do OffiCial que der a busca n}io deve ser 

inferior ao de Tenente ela Marinha Real; salvo se na occa
sião ~a visita elle for o Official segundo Commandante do 
navio, ou se o commando, por fallecimento ou outro qual
quer motivo, tiver recaído em um Official de patente in
ferior. 

5. 0 O direito reciproco de busca e de detenção não 
será exercido no mar Mediterraneo, nem nos mares da Eu
ropa que estão fóra rlo Estreito de Gibraltar, e ao Norte 
de trinta e sele graus parallelo ele latitude septentrional, e 
que estão dentro e a Leste de vinte graus de longitude oc
.cidental do Meridiano de Greeowich. 

ART. JIT. 

A fim de regular o modo de pôr em execução as dis
posiç.ões do Artigo precedente, convencionou-se: 

. 1.0 Que todos os navios das Marinhas Reaes das duas 
~ações, que d'aqui em diante forem empregados em impe
dir o transporte dos negros ou outros para os reduzir á 
escravidão, serão munidos pelos seus respectivos Governos 
de uma copia nas línguas portugueza e ingleza do presente 
Tratado, das Instrucções para os cruzadores a elle annexas 

. sob a lelra A, e dos Regulamentos para as Commissões 
l\fixtas a elle annexas sob a letra B; os quaes annexos 
serão respectivamente considerados como parte integrante 
do Tratado. 

2. 0 Que cada uma das Altas .Partes Contratantes, de 
tempos a tempos, e todas as vezes que se fizerem algumas 
mudanças nos navios de guerra empregados n'este serviço, 
deverá communicar á outra os nomes elos diversos navios 
munidos de taes Instrucções~ a força de cada um, e os no
mes dos seus diversos Commandantes e dos Officiaes imme
diatos em commando. 

3 . o Que se em algum tempo houver justo motivo para 
se suspeitar que alguma embarcação n_avegando _com a ban
dei_ra de qualquer das duas Nações, e mdo debaixo do com
boi de algum navio ou navios ·de guerra de qualquer das 
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log-book of the yessel, that t!:Je search has heen made in 
pursuancc of tbe aforesnid specinl orders; and lhe -vessel 
shall be left at liberty to pursue her vo age. 

- 4111 The rank of the Officer who mnkes t he search 
must not be lo-wer thnn thnt of Lieutenant o.f tbe Royal 
Navy, unless he be the Officer wbo shall at tbe time be 
second in command of tbe searching vessel, or unless the 
commaod shal l, hT reason of dealh or otherwise, be held 
bv an Officer of inferior rank. 

" !)lh The r eciprocá! right of search , and detention shall 
not he exercised within tbe i\Iediterranean seu, nor wilhin 
the seas in Europe, wbich Jie without tbe Straits of Gibral
tar, and to lhe northward of tbe tbirty seventh parallel of 
nortb latitude, and wilbin and to the eastward of the Me
ridian of longitude twenty degrees west of Greenwich . 

ART. l lJ. 
. In order to regulate the mode of carrying the provi

swns of tbe preceding Article into execution, it is agreed : 
1st That ali ships o f the Royal Navies o f the two Na

tions, which shall be hereafter · employen to prevent tbe 
transport o f negroes or others for tbe ·purpose of consigning 
them to sluvery, sball be furnished br their respective Gq
vernments witb a copy, in the portuguese and cnglisb lan
guages, of the present Treaty, o f t !Je Instructions A for 
cruizers annexed therelo, and of the Regu lat ions B for 
th.e Mixed Comrnissions nnnexed tbereto; wbich armexes, 
respectively, sball he considered as an integral part of the 
Treaty. 

2d Tbat eacb of tbe Higb Contracting Parties shall, 
from time "to time, and as often as any cbnoges are rnade 
in the sbips of war employed in tbis service, communicate 
to the otber the names of the several sbips íurnished "\vith 
such Instructions, lhe for:ce of each, and tbe names of tbeir 
severa! Commanders and of tbe Officers second in command. 

3rd That if at any time there sball he just cause to 
suspect that any vessef sai ling uoder tbe flag of either Nar 
tion, and pr oceeding uoder tbe ~D\Oj ~f anr sbip Or sbips 
of war of ei ther o f the contractmg Parlles, JS engaged, or 
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184~ duas Partes Contratantes, é empregada ou tenciona empre-
Julho 

B gar-se no transporte dos negros ou outros para os reduzir 
á escravidão, on está esquipada para esse fim, ou tem sido 
assim empregada durante a viagem em que foi encontrada, 
será do derer de todo o Commandante de qualquer navio 
da tiarinha Real de alguma das duas Altas Partes Contra
tantes, que estiver munido de taes lnstrucções, como acima 
se disse, communicar por escripto as suas suspeitas ao Com
mandante do comboi; e o dito Commandante do comboi 
deverá accusar por escripto a mesma communicação, cum
prindo- lhe p:roceder e11e mesmo, na companhia do Com
mandante do cruzador, á busca na embarcação suspeita . 

Se as suspeitas se acharem ser bem fundadas, seoaundo 
o teor d' este Tratado, serã então a dita embarcação con
duzida ou mandada pelo Commandante do comboi para um 
dos pontos aonde as Commissões l\1ixtas estão estabeleci
dos, a fim de que sofi'Ta a sentença applicavel ao seu caso. 

4.0 ~ão será licito visitar ou deter, debaixo de qual
quer pretexto ou moti,-o que seja, embarcação alguma mer
cante, fundeado em qualquer porto ou ancoradouro per
tencente a qualquer das duas Altas Partes Contratantes, ou 
ao alcancé de tiro de peça das baterias de terra, salvo se 
por parte das Auctoridades do paiz se pedir auxilio por es
cripto; porém se alguma embarcação suspeita for encontrada 
n' esse porto ou ancoradouro, far-se-ha a conveniente repre
sentação ás Auctoridades do paiz, pedindo-lhes que tomem 
as medidas necessarias para prevenir a violação das estipu
lações d' este Tratado; e as ditas Auctoridades procederão 
a tomar medidas effi_cazes n'essa conformidade. 

ART. IV . 

Como os dois precedentes Artigos são inteiramente re
cíprocos, obrigap:~.-se mutuamente as duas Altas Partes Con
tratantes a indemnisar quaesquer perdas que os s_eus ~es
pecti vos subditos possam soffre r pela detenção arbitrana e 
illegal das suas embarcações; hem entendido que e_sta c~m
pensação será feita pelo Governo, cujo cruzador tiver stdo 
culpado d'essa arbitraria· e :illecral detenção. A compensação o 
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is intended to be engaged, in the transport of negroes or 
others for the purpo e of consigning them to slavery, or is 
fitt~d out for tbat purpose,_ or has, during the voyage in 
WhJCb she h~s been met \\'üh, been so employed, it shall 
he the duty of any Cornmander of any sbip ortbe Roval 
Navy of either of the two High Contracting Parties, f~r
nished with such Instructions, as aforesaid, to communicate 
in wTiting bis sospicions to tbe Commaoder of the con
voy; and the said Cornrnander of the convoy shall give an 
ack11owledgrnent in ·writ1og of the said communication; and 
tbe said Comrnander o f tbe comoy, accompanied by the Com
mander of the cruizer, shall proceed himself to search the 
suspected. vessel. 

. If the suspicions shall prove to be we!I: founded, accor
ding to tbe tenor of this Treaty, then the ~aid -ressell, shall 
he conducted or sent by the Commander of the convoy to 
one o[ the pollits wbere the :Mixed Commissions are sta
tioned, in order that the vessel may undergo the sentence 
applicable to her case. 

4th. It shall not be lawful to visit or detaio, under any 
pretext or motive wbatever, any merchant íessel when at 
anchor in aoy port or roadstead belonging to eitber of the 
two High Contracti-ng Parties, or within cannon-shot of 
the hatteries on shore, unless on a writlen demand for co
operation on tbe part of the Authorities· of such country; 
hut should an · suspected vessel be met with jn such port 
or roadstead, due representation of the same isto be made 
to the Authorities of the country, requesting them to take 
the necessarj measures to pre-rent the violation of the sti
pulations o f this Treaty; and the said Authorities shall pro
ce_ed to take effeclual measures accordingly. 

ART. IV. 

As the twn preceding Articles are entirely reciproca], 
the two High Contracting Parties engage mutnally to make 
good any losses which_ their respec~ve subjec~s may incur 
hy any arbitrary and tlle~al detenlwn_ of lhe1r vessels; it 
heing understood, tbât thts _compensahon sball be m~de by 
the Government wbose crmzer _shall haYe heen gmlty of 
such arhitra_ry and illegal detentJ.on . The compensation for 
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1842 dos damnos, de que trata este Artigo, se fará dentro do 
J.ulbo d 

3 espaço e um anno, contado do dia em que a Commissão 
Mixta proferi r _sentença sobre a embarcaçuo, por cuja de
tenção se reclamar tal compensação . 

. ART. V. 

Fica comtudo claramente entendido enh·e as duas Altas 
Partes Contratantes, que nenhuma estipulação do presente 
Tratado será i nterpretacla como opposta ao direito que têern 
os subditos Portuguezes de serem acompanhados em via
gens, indo ou vindo das Possessões Portuguezas na Costa 
da Africa, por escravos que sejam bonâ fide do seniço de 
sua casa, e que serão devidamente nomeados e dcscriptos 
como taes em passaportes com que a embarcação deve ser 
munida pela principal Auctoridade civil do Jogar onde esses 
escravos tiverem embarcado ; comtanto porém: 

· 1.0 Que em tae~ Yiagens nenhum subdito Portuguez 
(excepto se for colono Portuguez, mudando-se defin it iva
mente da sua residencia em uma Possessão Portugueza na 
Costa da Africa) haja de ser acompanhado por mais de dois 
escravos, que sejam bonâ fide do serviço de sua casa. 

2 .0 Que o mesmo colono, mudando-se definitivamente 
com a sua família da sua residencia em uma Possessão Por
tugueza na Costa da Africa, não seja acompanhado por mais 
de dez escravos, e que todos estes escravos sejam bonâ fide 
do serviço de sua casa. 

3.0 Que esses escravos do seniço de sua casa estejam 
- ~ oltos e em liberdade na embarcação, e vestidos como os 
E uropeus em similhantes circumstancias. 

4.0 'Que nenhuns ouh·os escravos sejam embarcados no 
navio em que se acharem os ditos escravos do serviço de 
sua casa ; e que a viagem em que o mesmo colono e a sue. 
família for assim acompanhada por taes escravos do serviço 
de sua casa, seja uma viagem em direitura ás Ilhas Por
tuguezas de Cabo Verde, Príncipe ou S., Thomé, de al
gum logar das Possessões Portuguezas na Costa da Afri
ea, aonde o dito colono tivesse estado permanentemente re
sidindo. 
_ 5.0 Que os passaportes acima mencionados especifi.ca

r.ao cada uma das pessoas a bordo da embarcação, e decla-
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damages, o f which this Article treats, shall be made withín 
tbe term of one year reckoned from the day on which the 
Mixed Commission pronounces sentence on tbe vessel, for 
tbe detentio-n of which such compensation is claimed. ' 

ART. V. 

It is, however, distinct.ly understood hetween the two 
High Contracting Parties, that no stipulation of_ tbe pre
-sent Treaty shall he interpreted as interfering with the 
right of Portuguese subjects to be accompanied in voyages 
to and from tbe Portuguese Possessions of tbe Coast of 
Africa by slaves, who are bonâ fide housebold servants, 
and wbo may be duly named and described as such in 
passports, wherewith the vessel must be furnished from tbe 
higbest civil Autbority at tbe place where such slaves shall 
have embarked; prOYÍded: 

1st That in sucb Yoyages no Portuguese subject, ex
cept he be a Portuguese settler, removing definitiv€\ly from 
bis residence in a Portuguese Possession on the Coast of 
Africa, sball be accompanied hy more than two slaves, 
being bonâ fide household servants. 

2dly That such a settler, removing definitively with 
-bis. family from bis residence Íll a Portuguese Possession 
on the Coast of Mrica, sball not be accompanied by more 
than ten slaves, and tbat nll tbese slaves sball be bonâ fide 
bis bousebold servants. 

3rdly Tbat sucb housebold slaYes shall he found at 
Iarge anel- unconfined in tbe vessel, and clothed like Euro
peans jn similar circumstances. 
• Jí.thly That no otber slares sball he embarked on board 
of the vessel in which the said housebold servants sh~i 
be found; and that tbe voyage, on which such settler and 
bis family shall be so accompanied by such housebold sla
ves shall be a direct voyage to the Portuguese lsfands of 
-cape Verd, Princes. or SL Thomas·, from so~e place in the 
Portuo-uese Possesswns on the Coast of Afnca .• where tbe 
said s~ttler shall have been permanently residing. 

5thly Tbat the passports above-mentioned sball enu
lllerate each of the persons on board tbe Yessel, and shall 

TOM. VI . 2B 
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Julho 

a. 
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1842 rarão os seus nomes, sexos, idades e occupações, o ultimO< 
Julho I d 3 ogar a sua residencia, e Jogar para onde vão. 

6; o Que não haja co usa alguma na esquipação ou na 
qualidade da embarcação em que esses esc11avos do serviç() 
de casa se possam achar, que justifique a sua detenção ern 
virtude das condições d'este Tratado. 

Porém se a esqui pação ou a qualidade da embarcação 
justificar a sua detenção, debaixo das estipulações d-o pre
sente Tratado, ou se algum dos regulamentos especificados 
n' este Artigo não for observado, ou for violado a respeito 
da dita embarcação, então o Mestre d'ella, a sua tripula
ção, e o dono ou donos da dita embarcação, da carga ou 
dos escravos, ficarão sujeitos a que se proceda contra elles 
como cumplices em uma infracção do presente Tratado, e 
a serem castigados n' essa conformidade; e a embarcação e 
a carga se~ão julgadas e condemnadas, e os escra·vos postos 
em plena liberdade. 

ART. VI. (1) 

Para fazer julgar com a menor demora e inconvenien
cia possível as embarcações que possam ser detidas seo-undo 
'o teor do Artigo n d'este Tratado, estabelecer-se-hão~ logo 
que seja praticavel, duas ou mais Commissões Mixtas, com
postas de igual' numero de indivíduos das duas Nações, no
meados para esse fim pelos seus respectivos Soberanos. 

Metade d' estas Commissões residirá nos Territorios per
tencentes a Sua Magestade Fidelíssima, e a outra metade 
.nas Possessões de Sua Magestade Britannica, e os dois Go
vernos, ao tempo da troca das ratificações do presente Tràtado, 
declararão cada um, quanto aos seus proprios Domínios, 
em que Jogares hão de as Commissões. respecti vamenteresidir; 
Feservand0-se cada uma das duas Altas Partes Contratantes 
o direito de mudar a seu arbítrio o Jogar da residencia da 
Commissão estabelecida nos seus proprios Dominios, com 
tanto pG>rém que ao menos duas das ditas Commissões de
vam sempre r esidir ou na Costa de Africa, ou em uma das 
Ilhas adjacentes d'aquella Costa. 

(1) Vide na data de 18 de Setembro de 1351 o protocolo da confe
rencia que teve Jogar entre 05 Plenipotenciarios Portuguez e Britannico. 
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state thcir names, sex, ages and o~cupation, their Iast place 
of residcnce, and the place to wh1ch tbey are goinrr. 

6thly Tbat there be notbing in tbe equipmeot ~r cba
racter of the vessel in which such hoosehoJd slaves may 
he found, "\Yhich shall justif its detention under tbe pro
v1sions of this Treaty. 

But if the eq uipment or character of the íessel shall 
justif_ the delention of the yessel under the stipulations of 
the pre ent Treaty, or if an of the regulations specified 
in this Article hall he unohserred or Yiolated in respect to 
such Tessel, then her 1\laster and her crew, and the owner 
or owners of the vessel, of the cargo or o f tbe slaves, shall 
he liahle to be proceeded against as accomplices in ao infra
ction of the present Treaty, and to be punished accordingly; 
and the >esse! and cargo shall be adjudged and con
demned, and tbe s1aves shall be Jiberated. 

ART. VI. 

In order to bring to adjudication, wilh as little dP.lay 
and inconvenience as possible, tbe ressels wbich may be 
detained according' to the tenor of the_ 2nd Article of this 
Treaty, there slíalJ he establisbed, as soon as máv be pra
cticahle, two or more l\Iixed Commissions, formed of an 
equal number of índividuals of the two ~ations, and na
med for tbis purpose hy tbeir respectÍ\'e Sovereigns. 

O f tbese Commissions one half shall reside in the Ter
ritories beloouing to Her I\lost Faithful Majesty, the other 
half mtbin tb

0

e Possessioos o f Her Britannick ::\lajesty, and 
the two Gm-ernments, at tbe period of excbangiog tbe ra
tifications of the present Treaty, shall declare, each for its 
own Domioions, in what places the Commissions shall res
pectively reside; each ?f the two H!gh CoD:tracting Parties 
resenes to itself the nght of chan!!lng, at 1ts pleasvre, the 
place of residenc~ of the Commissions held within its o':D 
Dominions, provrded always that tw? at least of tbe smd 
Commissions sball always be .lield ettber on tbe Coast of 
Africa or in one of the Islands off that Coa t. 

These Commission sball judge tbe causes submitted 
to them according to the p~ovisions o f the pr~sent Treaty, 
without appeal, and accordmg to tbe Regulatrons and In-

f 
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18i2 Estas Commissões julga rão as causas que lhes forem 
Ju~ho submettidas, segundo ns estipulações do presente Tratado, 

sem appcllação, e em conformidade dos Regulamentos e In
strucções que lhe estilo annexns, e que são consideradas 
como formando uma parte integrante d' elle. 

ART. VII. 

A Commissãc I\iixta, que ao presente se acha estabele
cida e fazendo as suns sessões, em virtu::lc da Conveução 
concluida entre Portugui e a Gran-Bretnnba , em 28 de Ju
lho de 1817, continuará a exercer as suas funcções; e antes 
e npoz do fim de seis mezes depois da troca das ratificações 
d'este Tratado, e até ó nomeação e defi nitivo estabelecimento 
das Commissõcs Mixtas, em virtude do presente Tratado, 
julgará sem appeUaçilo, segundo os princípios c estipulações 
d' este Tratado, e dos seus annexos, os casos d' aquellas em
barcações que forem mandadas ou trazidas perante ella; e 
quaesquer Yacnncias que possam occorrer nas sobreditas 
Commissões IWíxtas, serão pree:Jchidas da mesma maneira 
que se huo de preencher as vac.ancins nas Commissões 1\-fix
tas, que têem ele ser estabelecidas segundo as estipulações 
d'este Tratado. 

AIT. VIII . 

Se o Officia! Commandan te de qualquer dos n::n·ios das 
respectiras l'\íariubas Reaes de Portugal e da Grau-Breta
nha, devidamente nomeado na conformidade das condições 
do Artigo n d' esle Tratado, se desviar a qualqaer respeito 
das estipulações do dito Tratado e das Instrucções a elle 
annexas, poderá o Governo que se julgar lesado pedir uma 
reparação; e em tal caso o Governo, a que esse Official Com
mandante pertencer, se obriga a mandar proceder a inves
t igações sobre o ohjecto da queixa , e a impor ao dito Official 
um castigo proporcionado a qualquer transgressuo que possa 
ter commettido acintosamente. 

ART. I X • 

. . Qualquer embarcação Portugueza ou Britannica q_u~ for 
VISitada em virtude elo presente Tratado, póde ser legitima
mente detida e mandada ou conduzida perante uma das 
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structions >rhich are anne:ied to the present Treatr, and 
which are considered as forming an integral part thereof. 

.â!H. \li. 

The :Mixed Commission at present es~ablished. and sit
tiog under the Conventioo between Portugal and Great Bri
tain of the 28tb of July 1817, sball continue to exercise its 
functions, and shall from and after tbe end of six montbs af
ter the exchange o f the ratifications o f tbis Trenty and until 
the appoiotmeot, and defini tive establisbment of tbe Mixed 
Commissions under the present Treaty, adj udge witbout 
appeal, accordi ng to Lhe prin cipies and stipn lations of the 
present Treaty, and o f the annexes thereof, the cases o f such 
-vessels as may be sent or brought before Ü; and any va
cancies v.·hich -may occur in sucb lVlixed Commission, shall 
be filled up in the same manner in wbicb vacancies in the 
Mixe~ Cornmissions to be established under the provisions 
of th1s Treaty are to be supplied. 

ART. VIII. 

If the CÕmmanding Officer of any of the hips of the 
Royal Navies of Portugal and Great Britain respectiYely, 
duly comrnissioned according to tbe provisions of the 2 nd 

.A.rticle of th is Treatr, shall deviate, in any respect, from 
the stipulations o f tbe suid Treaty, or f<om the Instructions 
anne:x:ed to it, the Gorernment wbich shall conceire itself 
to be wronged thereby, shall he entilled Lo demand repa
ration; and in such case, lhe Governmeot to wb ich such 
Commanding Officer may helong biods itself to cause in
quiry to be made ~nto lhe subject . o f Lhe complai-n~, and to 
inlli ct upon the smd Officer a pu01 hrnent, proportwoed to 
any wilful transgression wh ich hc may have committed. 

ART. IX . 

Any vessel , Portucruese or Britisb, which hall be vi
sited by >irtue of the present Treaty, ma: lawfully be de
tained, and rnay be sent or brought before one of the llixed 

18i2 
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Commi sões Mixtas estabelecidas em consequencia das es
tipulações d' elle, se acaso alguma das co usas abaixo men
cionadas for encontrada no seu apparelho ou esquipação, ou 
se se provar que estiveram a bordo durante a viagem que 
a embarcação seguia quando apresada; a saber: 

1.0 Escotilhas com xadrezes, em vez de escotilhas fe
chadas, como usam as embarcações mercantes. 

2.0 Separações ou repartimentos no porão ou na coberta, 
em maior numero do que são necessarios para embarcações 
empregadas em commercio licito. 

3.0 Pranchas de soJJresellente, preparadas para se ar
marem com uma segunda coberta ou coberta para escravos. 

4.° Cadeias, grilhões ou algemas. 
5.0 ·Maior quantidade de agua em toneis ou em tanques, 

do que é mister para consummo da tripulação da embarcação, 
como navio mercante. 

6. 0 Um numero extraordinario detoneis para a agua, 
ou de outras vasilhas p,ara guardar líquidos, alvo se o .Mes
tre apresentar uma certidão da Alfandega do Jogar d' onde 
despachou na ua partida, declarando que os donos da em
barcação deram _fianç-a idonea de que aquelle extraordinario 
numero de tonets ou de outras vasilhas seria sómente em
pregado em receber azeite de palma, ou para outros fins de 
commercio licito. 

7,0 Maior quantidade de bandejas, gamelas ou celhas 
de rancho, do que é necessaria para u o da tripulação da 
embarcação, como navio mercante. 

8. 0 Um caldeir.ão, ou outros apparelhos de cozinha, de 
extraordinario tamanho, e maiores ou adaptados para se 
torn~ern- maiores do que é nece sario para uso da tripula
ção da embarcação como navio mercante; ou mais de um 
caldeirão, ou outros apparelhos de cozinha de tamanho or-
d.inario. · 

9. 0 Uma quantidade e.x:traordinaria de arroz ou de fa
rinha do Brazil extrahida da mandioca, vulgarmente cha
mada farinha de pau, ou de milho miudo ou grosso, ou de 
qualquer outro genero de mantimento, além da ~ue pro
Tavelmente se póde tornar precisa par_a uso da Lnpulaçã?, 
uma vez que o dito arroz, farinha, far10ha de pau, de mi
lho grosso, ou outro qualquer geoero de mantJmentQ, não 



REIXA.DO DA. SENHOr..\. D. Má.RL\. II . 39f. 

.Commissions, established in pursuance of the provisions the
reof, if aoy of tbe things bereinafler mentioned shall he 
found in ber outfit or equipment, or sball he pro-·red to have 
heen oo board during the ,-oyage in which the vessel was 
proceediog when captured, namely: 

1st Batcbes witb open gratings instead o f the close 
hatcbes, which ru·e usual in merchant vessels. 

2dly Division or bulk beads, in the hold or on deck, 
in gre~ter number than are necessary for vessels engaged 
in lawful trade. 

3rdly Spare plank fitted for being Jaid down as a se
cond or slave deck. 

Ji.thly Shackles, holts or handcuffs. 
!)thly A Iarger quantity of water, in casks or in tanks, 

than is requisite for the consumption of tbe crew of the 
vessel as a mercbant ressel. ' 

6Lhly An extraordinary oumber of water casks, or of 
other ressels for holding Iiquid, unless the Master sball pro
du~e a certificate from the Cu tom-House at the place from 
which he cleared outwards, stating tbat sufficient security 
had beeu giYen hy the owners of such vessel, tbat such 
extra quantity of casks or of other :ressels should ooly be 
u ed for the reception of palm oil, or for other purposes 
of Iawful commerce. 

7thl y A greater quaotity of mess tubs or kids, than are 
requisite for the use of tbe crew of tbe vessel as a mercbant 
Yessel. 

Stbly A boiler or other cooking apparatus of ao unu
sual size, and larger or fitted for being made larger, than 
requisite for Lhe use of the crew of the yessel as a mer
chant Yessel; or more than one boi ler or other cooking ap
paratus of the ordioary size. 

g thlf An extraordinary quantitr of rice, of the llour of 
Brazil maoioc, or cassada, commonly ~alled farinha, ormaize 
or Iodian coro, or of no other artiCle of food whatever, 
heyond wbat migbt probably .be req~i ite for the use of 
the cre-w. such rice, flour, ma1ze, Ind1an corn, or other ar
ticle of f~od, not beiog entered on the manifest, as part of 
the cargo for trade. 

1812 
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1842 tenha.sido lançado no manifesto como parte da carga para 
.Julho a negocio. 

1 O. o Uma quantidade de esteiras ou esteirões, maior 
{}o que é necessaria para uso da tripulação da embarcação, · 
como navio mercante. 

Uma qualquer ou 111ais de uma d' essas diversas co usas, 
que se prove ter sido achada a bordó, ou ter estado a bordo 
durante a viagem que a embarcação seguia quando captu
rada, será considerada como prova primâ facie de andar a 
embarcação empregada no transporte de negros ou outros 
para os reduzir ú escravidão; e em consequencia d' isso será 
a embarcação condemnada e declarada boa presa, a menos 
de se darem provas claras e incontestavelmente satisfacto
rias da parte do Mestre ou donos, a contento dos Juizes, 
que tal emba'rcação andava, ao tempo da sua detenção ou 
.apresamento, empregada em alguma. empreza licita, e que 
algumas das diversas cousas acima mencionadas, que foram 
achadas a seu bordo ao tempo ela sua detenção, ou tinham 
estado a seu bordo na viagem que seguia, quando captu
raclá, eram necessarias para fins licitos n' aquella propria 
viagem. 

ART. X. 

Se alguma das cousas especificadas no Artigo precedenta 
for achada em qualquer embarcação, ou se prove ter estado 
a seu bordo clurunte a viagem que seguia quando capturada 
em virtude das estipulações d' e~ te Trata do, nenhuma com
pensação por perdas, damnos ou despezas provenientes da 
Jetenção de tal embarcação se concederá, em caso algum, 
.ao Mestre ou dono d' ella, ou a qualquer outra pessoa in
íeress.ada na sua esqu ipação ou carga, ainda mesmo que a 
Commistão Mixta não proferisse sentençá alguma de con
demnação, em consequencia da sua deteoçEio. 

ART. XI. 

Em todos os casos em que uma embarcação for detida, 
.em virtude d' este Tratado, pelos· respectivos cruzadores das 
Partes Contratantes, como tendo estado empregada em trans
,FOrtar negros ou outros para os reduzir á escravidão, ou 
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10lhyl A quantity of mats or matting, larger than is 
necessary for the use of the crew of lhe vessel as a mer
chant vessel. 

Any one or more of these eíeral things, if proYed to 
have been found on board, or lo bare been on board du
ring the voyage on which the ressel was procecding when 
captured, sball be considered as p1·in,1â facie eridence of the 
actual emplo!ment of the re sei in lhe transport of ne!IToes 
or others for tbe purpo e of consigning tbem to slavery; 
and tbe vessel sball thereupon he condemned, and hall he 
declared lawful prize, uoless clcar aud incontestable atis
factory evidence on the part oi the \laster or owners hall 
establish to lhe satisfaction of lhe Court, that such ressel 
was, at thc time of her detention or capture, empolyed o o 
some legal pursuit, aod that suc;h of lhe severa] thiugs above 
enumerated, as were fouod on board of her at tbe time of 
her detention, or had been on board of her on tbc voyage 
on which she was proceeclinO' wben captured, were needed 
for legal purposes on that pa~·ticu!ar voyage. -

ART. X. 

If any of lhe lhiog pecified in the precediog Article 
hal! he found in any ressel, which is detaioed under the 

stipulations of this Trealy, or hall be prored to bave beco 
on board the Ycssel during the yoyuge on which lhe vcsse1 
was proceeding when captured, no compensation for lesses, 
damaaes or e-xpen es, consequent upon the detention of 
such Yes e!, shall in any ca e he graotcd, either to her 1Ias
ter or to ber owoer, or to any oiher per ·ou inlerested in 
her equ ipment or Iadinrr, cven though lhe l\Iixed Commis
sion hould not pronounce any scntence of condemnation in 
consequence of her detention. 

ART. XI. 

lo all cases in 'vhich a ve scl sball bc detained, nnder 
this Treaty, by the respectíre c~uizers of l~e Cootracting 
Parties, as ha\' ÍOO' been eogaaed m transportmg neo-roes or 
others for the p~po~e of consigning them to larery, oras 

~------------------------------------ ~ 
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18i2 como tendo sido esquipada com esse intento, e for conse-
Jlilho 

8 quentemente sentenciada e condemnada pelas Commissões 
Mixtas que se hão de estabelecer, como fica dito; poderá 
qualquer dos dois Governos comprar a embarcação conde
mnada, para o serviço da sua Marinha Real, pelo preço que 
for fixado por pessoa competente, para esse fim e colhida 
pelo Tribunal das Commissões Mix:tas : porém o Governo, 
oujo cruzador tiver detido a em barcação co ndemnada, terá 
a preferencia na compra, e a não ser assim comprada, será 
logo depois da condemnação inteiramente desmanchada, e 
assim Yendida em pedaços separados. 

ART. XII. 

Quando qualquer embarcação tiver sido julgada boa 
presa por uma das Commissões ~lixtas, o Capitão, piloto, 
t r ipulação e passageiros achados a bordo da dita embarca
ção serão immediatamente postos á disposição do Governo 
do paiz (debaixo de cuja bandeira navegaía a dita emhar
caçã_o ao tempo da sua captura) para serem . processados e 
pumdos segundo as leis d' esse paiz; da mesma maneira o 
dono da embarcação, as pessoas interessadas na sua esqui
pação e carga e os seus respectivos agentes serãn processa
dos e punidos, salvo se provarem não ter tido parte n'aquella 
infracção do presente Tratado, em con~equencia da qual 
houver sido condemnada a embarcação. 

ART. XIII . 

Cada uma das duas Altas Partes Contratantes mui so
lemnemente se obriga a garantir a liberdade aos negros, 
que forem emancipados em virtude do presente Tratado 
pelas Commissões Mixtas estaBelecidas nas Colon ias ou Pos
sessões d' esse GoYerno; e a dar de tempos a tempos e todas 
as yezes que for pedido pela outra Parte, ou p~los 1\'Iemhros 
das Commissões Mixtas, por cuja sentença tiverem os ~s
cravos sido libertados, a ma is ampla informação a re~pe1to 
do estado e condição dos ditos negros, com o propo~Ito de 
assegurar a deYida execução do Tratado a este respeito. 

Com este fim foi feito o Regulamento, annexo a este 
Tratado sob a letra C, para 0 tratamento dos negros liber-
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haring been filted ont for tbat purpo e, and shall con~e
quently be adjudged and condemned by the :.Uixed Com
mi iom to be established a afore aid, eitber of the t" 0 
Gorernments may purchase the condemned ve-sel for the 
use of it Royal ~-a,y, ata price to be. fued npon hy a 
cumpetent per on to he cho en by lhe Court o f Th:xed Com
mis ion for tbat purpose. But the Gorernment, who e crui
zer hall hare detaioed tbe condemned re el, sball ha,·e 
the first choice ef purchasing her; but if the condemned 
re el shall nol be o purcba ed, the said re sei hall, im
mediately after condemnation, be broken up entirely, and 
shall be old in separate part , afler having been obro
ken up. 

ART. XII . 

"nen any res el hall hare been declared good prize 
by one of the lii:xed Commi ion , the Captain, pilot, crew 
and pa enger , found on board the aid 'es el, ball be 
immediatelr placed at the disposal of lhe Gorernment of 
the country, under whose Uag the said ,.e sei was na\'iga
tinu at the time of her capture to be tried and punished 
accordina to the law of that country; in the like manner, 
the owner of the re el, tbe persons interested in Lhe equi
pment and cargo, and their sereral agent ball be tried 
and puni ·hed, unle· they can prove tbat the · took no part 
in that infraction oftbe pre entTreaty, on account of which 
tbe re e1 wa condemned. 

ART. XIIL 

Each of the mo High Contracting Parties most solemnly 
binds it elf to guaraatee tbe liberty of the negroe· , who 
may be emancipated under the present Treat~· by the .llixed 
Commis ion , itting wilhin Lhe Colonies or Pos ession of 
such Gorernment · aod to afford from time to time, and 
wbenerer demanded hv the otber Parlr, or hr tbe )Iem
bers of the 1Iixed CÕmmi · ion , hy ,;·ho e ·entence the 
laYe ball baYe been liberated, tbe fullest ioformation a 

to the state and coodition of uch negroe , witb a Yiew of 
ensurinu the due execution of the Treat ' in tbis respect. 

For thi purpo e tbe Reuulation C, annexed to this 
Treatr ·a to tbe trealment of ne!!Toe liberated by entence . ' . 
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1842 tados por sentenças das Commissões 1\'Iixtas, e fica declarado 
J~ho r a 3 • 10rmar parte integrante do presente Tratado : reservan o-se 

ás duas Altas Partes Contratantes o direito de alterar, por 
commum consentimento e mutuo uccordo, mas não de outra 
maneira, os termos e teor do dito Regulamento. 

ART. XIV. 

As Actas ou Instrumentos annexos a este Tratado, que 
mutuamente se convencionou deverem formar uma parte 
integrante d'elle, suo os seguintes : 

A. - Instrucções para os navios das Marinhas Reaes de 
ambas as Nações, empregados em prevenir o transporte de 
negros e outros, feito com o fim de os reduzir á escravidão. 

R.-Regulamento para as Commissões 1'\fixtas. 
C.-Regulamento para o tratamento dos negros liber

tados. 
ART. XV. 

Sua :Magestade a Rainha de Portugal e Alganes declara 
por este Artigo pirataria · o trafico da escravatura, e que 
aquelles dos. S_eus subditos, que debaixo de qualquer pre
texto que seja tomarem parte no trafico de escra-ros, serão 
sujeitos á pena mais sereia immcdiata á de morte. 

ART. xvr . 
O presente Tratado será ratificado, e as suas ratifica

ções serão trocadas em Lisboa no termo ele dois mezes con
tados da data da sua assignatura,' ou mais cedo se for possível. 

Em testem unho do que, os respectivos Plenipotenciari os 
assignaram em originaes duplicados, portuguez e inglez, o 
presente Tratado, e o firmaram com o Eêllo das suas armas. 

Feito em' Lisbon, aos 3 dias do mez de Julho do anno 
do Náscimenlo de Nosso Senhor Jesus Christo de 1842. 

(L. S.) Duque de Palmella. 
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of the l\Iixed Commissions, bave been drawn up, and are 
declared to form ao i otegral part o f this Treaty: the two 
High Contracting Parties reserving to themseh·es tbe right 
to alter, by common consent and by mutual aoreement, but 
not otherwise, the terms and tenor of such Regulations. 

ART. X[Y. 

The Acts or Instruments annexed to this Treatr, and 
wbicb, it is mutualh· agreed, shall form an integrãl part 
thereof, are ns íollows : 

A.-. Instructions for the sbips of tbe Ropl NaYÍes of 
hoth Nations, employed to prevent the transport o f negroes 
and others for lhe purpose o f consigning them to slaver ·. 

B. - Regulations for the Mixed Commissions. 
' C.- Regulntions as lo the treatment of liberated ne

groes . 
A.RT. X\. 

Her Jajestr the Queen of Portugal and Alganes he
reby declar~s the slare trade to be piracy, and that tbose 
of Her subJects, who sball under _an pretext whatever 
take any part in tbe traffic in slaves, sball be subjected to 
the most severe secondary punishment. 

ART. XYJ. 

The present Treaty sball be ratified, and the ralifica
tions shall be excbanged at Lisbon at the expiration of two 
montbs from the da te o f its signatnre, or sooner i f possible. 

In witness whereof, tbe respectire Plenipotentiaries have 
sigoed in duplicate originais, portuguese and english, the 
present Treaty, and haYe tbereunto nffixed thc seal of their 
arms. 

Done at Lisbon, tbe 3.rd day o f J ul-y in the ; ear o f Our 
Lord, 1842. 

(L. S.) Howard de 1Yalden. 
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ANNEXO A 

AO TRATADO ENTRE PORl J GAL E à GIUN-BRET..L~HA SOBRE 

O TRAFICO DA ESCRAVATURA AOS 3 DIAS DE JULHO DE 
1842. 

lnst1·ucções para os Navios das ~Marinhas Reaes Portu
gue::;a e Britannica, empregados ent impedi?· o trafico 
da escravatura. 

AllT. J . 
O Commandante de qualquer navio pertencente á Ma

rinha Real Portugueza ou Britannica, que estiver munido 
d'estas Instrucções, terá direito de visitar, dar busca e de
ter, salvo nos limites exceptuados no Ar tigo 11 do Tratado, 
qualquer embarcação Portugueza ou Britannica, que estiver 
effectivamente empregada, ou se suspeitar que está empre
gada em transportar negros ou outros, com o fim de os re
duzir á escravidão, ou de ter sido esquipada com essas vis
tas, ou de ter sido assi:m empregada durante a viagem em 
que for encontrada pelo dito navio da l\Iarinha Portugueza 
ou Britannica; devendo em con equencia o dito Comman
dante conduzir ou mandar a mesma embarcação, o mais 
breve possível, para ser julgada perante uma das Commis
sões 1\fixtas, estabelecidas em virtude do Artigo VI do dito 
Tratado, que será a mais proxima do Jogar da detenção, 
ou aquella a que o dito Commandante, sob s~a res~onsa
hil idade, julgar que se poderá chegar com mais brendade. 

ART. li. 
Todas as vezes que um naYio de qualqu~r da l\I~i

nhas Reaes devidamente auctorisado, como ac1ma fica dito, 
encontrar ~ma embarcação que esteja no caso de ser nsi-
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.A 11\'EX A 

TO TB.E TREATI B:ETWn~ PORITGá.L A~iD GREAT-B~ 

l:POX SL.ATI TIUDE OF TIIL 3rd Dá.Y OF JULY, 1842. 

lnstructions for the Ships of the Portuguese and British 
Royal Na·l:ics employed to prevent the traflic in slaves. 

ART. I. 

The Commander of any ship belon!Dna to the Royal 
Portuguese or Briti h NaV)·, who shall be furnished with 
these In truction , hall hare a right to nsit, search and 
detain, except "ithin tbe limits excepted in tbe 2nd .Arti
cle of the Treaty, any Portuguese or British vessel which 
shall be actually engaaed, or shall he uspecled -to he en
gaged in tran porting negroe or others for the purpose of 
con igning them to slavery, or to be fitted out mlh such 
1'Íew, or to have heen so employed during tbe voyage in 
wbich sbe may be met "1th hy such sbip of the Portu
guese or British Na-ry; and such Commander sball, the
reupon, hrina or send such 'esse!, as soou a possihle, for 
judament hefore that one of tbe 1\lixed Commissions, es
tablished in virtue of tbe 6th Article of the said Treaty, 
which shaJl be the nearest to tbe place of detention, or 
which such Commander shall, upon hi 01n1 re ponsihility, 
judge can be oonest reached from such place. 

ART. li. 

Whenever a ship. of either of lhe Roya~ Navies, duly 
authorized as aforesatd, shall meet a Te el Iiable to be vi
sited under the pro'i íons of the said Treatr, the search 
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J:rb~ tada, na fórma das estipulações do dito Tratado, será a Yi-
3 sita feita com a maior moderação, e com toda a attenção 

que se deve observar entre Nações amigas e alliadas ; e em 
todos os casos será esta visita feita por um Official, cujo 
posto não seja inferior ao de Tenente nas respectiYas Ma
'finhas de Portugal e da Grau-Bretanha ; salro se o com
mand<>, por motivo de morte ou por qualquer outra cir
cumstancia , recaír em Official de patente inferior, ou se o 
Official que fizer a Yisita for a esse tempo o segundo Com
mandante do naYio que fizer essa nsita. 

ART. III. 

O Commandante de qualquer naYio das duas Reaes l\ia
riohas, deYidamente auctorisado, como acíma fiéa dito, que 
deti>er qualquer embarcação em ohserrància do teor das 
presentes Instrucções, fará por escripto ao tempo da deten
ção uma declaração authentica que mostre o estado em que 
achou a emharcaçuo detida; a qual declaração deverá ser 
por elle assignada, e será dada ou mandada, juntamente 
com a embarcação capturada, á Commissão 1\lixta perante 
~ qual a dita embarcação será levada ou manuada para ser 
JUlgada , e deyerá entregar ao l\icstre da embarcação detida 
urna certidão assignada dos papeis apprehendidos a bordo, 
assim como do numero dos escraros achados no neto da 
detenção. 

Na declaração authentica, que por este Artigo se exige 
do apresador, bem como na certidão dos papeis apprehen
didos, deverá elle inserir o seu proprio nome, o nome do 
na·rio apresa dor, a latitude e longitude do logar onde a de
tenção tiYer sido feita, e o numero dos escravos achados a 

. bordo da embarcação quando detida. 

Ouando o Commandante do cruzador não julgar de,·er 
toma~· sobre si o condrrzir e entregar a embarcação detida, 
não confiará esse seniço a nenhum Official de patente in
ferior á de Tenente de Marinha, salvo se for a algum Of
ficial que a esse tempo não seja inferio r ao terceiro em 
commnndo do nano apresador. - . 

O Official encarreo-ado da embarcaçao dettda de\erá, n . 
quando Jerar os papeis da emharca!,'i!O perante a Commissão 



REINADO DA SENHORA. D. }\!AlUA II. 40f 

-shall be éonducted·:in the mildest manner, and with every 
attention ,-vhich ought to be obserred between allied and 
friendly Nations; and the search shall in ali cases be made 
by ao Officer holdiog a raok not _Jower than that ofLieu
tenant in the Navies of Portugal and Great Britaio respe
dively, uoless the commaod shall, hy reason of death or 
otherwise, be held by an Officer of inferior rank, or unless 
the Officer 11ho makes the sea:ich shall at the time be se
{;Ond in command of the ship by which such search is 
ma de. 

ART. III. 

The Commander of any ship of the two Royal Nanes, 
du.ly authorized, as aforesaid, who may detain any vessel 
in pursuance of tbe tenor of tbe p,resent Instructions, shall, 
at tbe time of detenlion, draw up in writiog an authentic 

· declaration, which shall exhibit ' the state in which be found 
the detained -ressel; which declarat ion shall be signed by 
himself, aod shall be given in o r seot together with tbe cap
tured ressel to the IVIixed Commission, be(Dre which such 
vessel shall he carried or sent for adjudication. He shall 
deliver to the master of the detained vessel a signed certi
ficatc of the papers seized on board the same, as well as·of 
the numher of slaves fonnd ou board at the moment of 
deteotion. 

In the anthenticated deelaration, which tbe captor is 
hereby required to make, as well as in the eertificate of 
the papers seized, he sball insert bis own name, the name 
of the capturiog ship, the latitude and longitudine of the 
place where the detention shall have been made, a~d tbe 
number of slaves found ou board the vessel at the tune of 
the detention. 

Wben the Commander of the cruizer sha.ll not think 
proper to take upon himself to carry in aod deliver up the 
detaioed vessel, he shall not entrust that duty to an Officer 
below the rank of Lieutenant in the Navy, unless it be to 
the Officer who at the time shall not be lower than third 
in command of the detaining ship. 

The Officer in charge of the vessel detained shall at 
the time of bringiog the vessel's papers before the lVli~ed 

T03r. vr. 26 
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18~ Mix.ta, entre~ar ao-Tribunal um relatorio por ellc assib<rna-
Julho v 

3 do, e autbenticado por juramento, de quaesquer mudanças 
q~e possam ter occorrido a respeito da embarcação, da sua 
tnpulação, escravos, se os houver, e da sua caro-a, -entre o 
período da sua detenção e o tempo da entrega do dito re
latorio. 

ART. IV. 

Parte alguma da tripulàçuo, ou dos passageiros, ou da 
carga, ou dos escravos achados a bordo da embarcação. 
apresada, será tirada d'ella, até que a dita embarcação tenha. 
sido entregue a uma das Commissões lUi:x.tas, salro se a 
tTansferencia de toda ou parte da tripulação, ou dos passa
geiro , ou de todos ou parte dos escraYos· achados a bordo, 
se julgar necessaria, quer seja para lhes con errar a 'ide, 
ou por qualquer outra consideração de humanidade, quer 
seja para segurança das pessoas encarregadas de conduzir a. 
embarcação depois da sua detenção; em o qual caso o Com
mandante do cruzador, ou o Official encarregado da dita· 
embarcação detida, lanará um termo em que declare as
rasões da dita transferencia; e os Commandantes, mariuhei
ros ou passageiros assim transferidos serão conduzidos ao
mesmo porto aonde for a embarcação e carga. 

Os Plenipotenciarios abaixo assignados convieram, na· 
conformidade do Artigo XIV do Tratado assignado por elles 
n' este dia, aos 3 de J ulbo de 1842, que as Instrucções 
precedentes, que constam de quatro Artigos, serão annexas 
ao dito Tratado, e consideradas como parte integrante 
d'elle. 

Aos 3 de Julho de 1842. 

(L. S.) Duque de Palmella~ 
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Commission, deliver_ in to the Co~rt a paper, signed by 
himself, and verified on ôath, statmg any changes which 
may have taken plâce in respect to the vessel, her crew, 
the slaves (if any) and her cargo, between the period of 
her detention and the time of delivering in such papers. 

' 
ART. IV. 

No part o f the crew, o r passengers, or o f the cargo, or 
o f the slaves found on board tbe vessel seizecl, shall be 
'vitbdrawn from it, until the said vessel shall have been 
delivered over to one of Lhe l\Iixed Commissions, unless the 
transfer of the crew or passengers, or of the whole or part 
of the slaves found on board, should be considered neces
saTy, either to ·presene their lives, or for any other hu
mane consideration, or for the safety of the persons char
ged with the conduct of the Yessel after its seizure; in 
which case the Commander of, the cruizer, or the Officer 
charged with the said seized vessel, shall draw out a certi-· 
ficate in which he shall declare the reasons of the said 
transfer; and the Commanders, sailors or passengers, thus 
transferred, shall be conducted to the samé portas the vessel 
and its cargo. · 

The undersigned Plenipotentiaries have agreed in con
formity with lhe f4tli Article of the Treaty, signed by 
them on this dar the 3rd of J uly 1842, that the prece
ding -Instructions, consisting of four Articles, s~all be an
nexed to the said Treaty, and sball 1Je considered an inte
gral part thereof. 

The 3rd day of July, i842. 

(L. S.) Howarcl de Walden . 
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ANNEXO B. 

Regulamento para as Comntissões 1J1ixtas que devem iulgar 
os casos das embanações, na conformidade do Tmtado 
entre Portugal e a Gra.n-Bretanha -sobre o Trafico da. 
Escravatura áe 5 de Junw de 1842. 

ART. I. 

As Commissões Mixtas que se estabelecerem na fórma 
das estipulações do Tratado, do qual este Regulamento ê 
declarado formar parte integrante, serão compostas da ma
neira seguinte : 

Cada uma das duas Altas Partes Contratantes nomearã um 
Commissario e um Arbitro, que serão auctorisados a tomar 
conhecimento e a julgar sem appellação todos os casos de 
pr~sa ou detenção_ de .embarcações, que em observancia das 
estipulações do dtto Tratado forem levados perante elles. 
Os Commissarios e os Arbitras, antes de entrarem no exer
cióo das funcções de seus cargos, deverão respecti-vamente 
prestar juramento perante o principal Magistrado dos Joga
res, onde as menciQnaclas Commissões residirem, de que 
hão de julgar justa e fielmente, e de que não darão prefe
rencia nem aos reclamantes nem aos apresadores; assim 
como de que hão de obrar em todas as suas decisões na 
conformidade das estipulações do sobredito Tratado. 

A cada uma d'estas Commissões estarã aggregado um 
.Secretario ou Official de Registro nomeado pelo Soberano, 
em cujos territorios residir a tal Com missão; o qual Secre
tario ou Official de Registro registrará todas as actas d'essa 
Commissão, devendo, antes de entrar no exercício do seu 
·cargo, prestar juramento perante ella de que s~ ha de con
duzir com o respeito devido ã auctoridade da dita Commis
são, e portar-se com fidelidade e imparcialidade em todas 
as materias relativas, ao seu respectivo ~argo . . 

O ordenado do Secretario ou Officwl ele Reg1stro das 
·Commissões que se estabelecerem nas Possessões Coloniaes 
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Ai\NEX B. 

Regulations for the Jiixed Commissions which are to ad
judge the cases o f ussels under the Treaty belween Por.
tugal and Greal Britain upon Sla1:e Trade of the 3rd 

o f July, 4 842.. 

ART. I. 

The l\l ixed Commissions to he estahlished under the 
provisions of the Treaty of -which these Regulations are 
declared to be an integral part, shall be composed in the 
follo-wing manner: 

Each of the two High Contracting Parties shall name 
a Commissioner aod an Arbitrator, ·wbo shall he authorized 
to hear and to decide without appeal all cases of the cap
ture or detention of •es el , -which, in pursuance of the 
stipulations of the aforesaid Treáty, shall be hrought be
fore them . The Commissioners aod the Arbitrators sball , 
before enlering upon the duties of their office respectivel , 
make oath before the principal :Magislrate of the places in 
which such Commissions respectirely shall reside, that they 
w_ill judge fairly_ and faithfully, that they will hare no pre
ference either fo r the claimants or tbe captors, and that 
they will act in ali their decisions, in pursuance of the sti
pulalions o f the afore ·aid Tí-caty. 

There shall be attacherl to each of och Commi sions 
a Secretary or Registrar, who shall be appointed by the 
Sovereign in whose territories such Commission shall re
side; such Secretary or Registrar shall register ali lhe acts 
of soch Commission, and shall, preriously to enterinu upon 
bis office, make oath before the Commission to which he 
is appointed, that he wi.ll condo.ct bims~lf witb . due re~pect 
for its authority, and WJll a~t w:th fidehty and 1mpnrtJality 
in all ma lters relatiou to hts satd office. 

Tbe salary of th~ Secretary _or R~gistrar of the Com
missions wbich are to be establtsbed. m tbe Colonial Pos-
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de . Portugàl será pago por Sua 1\Iagestade Fidelíssima; e o 
do Secretario ou Official de Registro das Commissões que 
se estabelecerem nos Domínios de Sua lVIagestade Britan
nica serú pago por Sua dila Magestade. 

Cada um dos Governos satisfará metade da importancia 
total das despezas erentuacs das ditas Commissões. 

ART. II. 

As despezas que fizer o Official encarregado da rece
pção, manutenção e cuidado da embarcação, escravos e 
carga detidos, e as que se fizerem com a execução da sen
tença, hem como todos os gastos occasionados por levar 
uma embarcação a ser julgada, serão pagos, no caso d'ella 
ser condemnada, pelos fundos que provierem da venda dos 
materiaes da embarcação depois que for desmanchada, das 
provisões d'ellt~, e d'aquellu parte da carga que consistir em 
mercadorias ; e no caso que o producto da venda dê tudo 
isto não seja sufficiente para pagar taes despezas, será preen
chido o que faltar pelo Governo do paiz em cujo terriforio 
tiver sido condemnada a embarcação. Se porém ella ficar 
desempedida, serão as despezas occasionudas por a levar a 
ser julgada, pagas pelo apresador, excepto nos casos espe
cificados e de outra fórma regulados no Artigo x do Tra
tado a que este Regulamento está annexo, e no Arligo YII 

d'este Regu1amento. 

All.T. JII. 

As Commissões 1ixtas decidirão da legalidade da de
tenção d'aquellas embarcações que os cruzadores de uma 

· ou outra Nação detiverem na conformidade do dito Tra
tado. 

Estas Commissões julgarão definiliramente, e sem ap
pellação, todas as questões que se suscitarem pelo apresa
mento e detenção de taes embarcações. 

O procedimento d' estas Commissões terá Io9ar com a 
menor demora possível; e para esse fim se ex1ge que as 
Commissôes decidam cada çaso, quanto possa ser pratica
vel, dentro do espaço de vinte dias contados do dia em que 
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'3e sions of Portugal, shall be paid hJ Her l\iost Faithful 
l\lajesty; and that o f the Secretary or Registrar of the 
Commissions which are to be established in the Dominions 
'()[ Her Britaonick Majesty, shall be paid by Her said lUa
jesty. 

·Each oí the GoYer~m~nts shall defray half of the ag
-gregate amount o f. the mcidental expences o f such Commis
sions. 

ART. II. 

The expences incurred hy the Officer charged with tbe 
reception, maintenance and cure of the detained vessel, 
·slaves and cargo; and with the execution of the sentence, 
-and ali disbursements occnsiooed by bringing a vessel to 
adjudication, shall, in case of condemnation, be defrayed 
from tbe funds a ris i ng f rom tbe sal e o f the materiais o f the 
vessel after the same sball have been broken up, of the 
-vessel's stores, and of such part of the cargo as shall con,
sist of merchandise; and in case the proceeds arising from 
this sale should not prove sullicicut to dcfray such expen
ces, the deficiency shall he mude good hy the Goveroment 
of the country within whose territories the adjudication 

'.3hall have takcn place. !f the deta ined vessel shall he re
leased, the expences occasigoed hy brioging her to adjudi
'Cation shall be defra ed by the captor, exceptiog in the 
cases specified and otherwise provided for tmder Article 
101h of the Treaty of which these Regulations form an 
nnoex, and under Article 7 Ll.t of these Regulat1ons. 

Ar.T. IfJ. 

The l\lixed Commissions are to decide upon the lega
lity of the delentioo of such ''essels as the cruizers of either 
Nation shall, in pursuance ol' the said Treaty, detain. 

Tbese Commissions shall judge, definitirely, and wi
thout appeal, 'ali questions "hich shall arise out of tbe ca~ 
pture and deteotion of sue h ve~sel s.. . 

The proceedings of the~e Commisswns ~ball take place 
with as Iittle delav as possible; and for lh1s purpose, the 
Commi.sions are ;equired to decide in each case, as far as 
may be practicable, "·ithin the space of twenty days, to be 
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184.2 a embarcação detida tiver sido leyada ao porto onde residi!'" 
Ju1ho a Commissão que a ha de julgar. 

Em caso nenhum será demorada a sentença final alem 
do período de dois mezes, quer seja por motivo de ausen
cia das testemunhas, quer seja por outra qualquer rasão,. 
excepto se for a requerimento de qualquer das partes inte
ressad:~ s ; no qual caso, dando a mesma parte, ou partes, 
fiança idonea de que tomam sobre si a clespeza e risco da 
demora, poderão as Comruissões, a seu arb ítrio, conceder 
uma dilação addicional, que não exceda a quatro mezes. 
Será permittido a qualquer parte empregar aquelle Adío
gado que julf!ue capaz de a coadjuvar na defeza da sua 
causa. 

As sessões das ditas Commissões i\Iixtas serão publi
cas, e todas as partes· essenciaes dos processos que instau
rarem serão escriptas na língua do paiz em que respectiva
mente residirem as mesmas Commissões. 

ART. IV. 
A fórma do processo será a segu inte : 

• Os Commissarios respectivamenle nomeados pelos dois 
Governos examinarão em primeiro Jogar os papeis da em
barcação detida, e tomarão os depoimentos do Mestre ou 
Commandante, e de dois ou tres, pelo menos, dos princi
paes indivíduos de bordo da dita embarcação, assim como
a dec1araçi1o jurada do apresador, se acaso parecer neces
saria, a fim de se habilitarem a julgar c sentenciar se a 
mesma embarcação foi ou nilo justamente detida, segundo 
as estipulações do sobredito Tratado, e a fim de que o' essa 
conformidade ella fique condemnada ou desimpedida. 

Acontecendo que os dois Commissarios não concordem 
na sentença que devem proferir sobre qualqu~r caso pe
rante elles proposto, ou seja a respeilo da legal1dade da de
tenção, ou de a embarcaçilo estar ou não nos Lermos de de
ver ser condemnÇlda, ou tlcerca ela inderon isação que se deve 
conceder, ou sobre qualquer outra queslão que possa re
sultar do mencionado apresamento ; ou no caso que se sus
cite alguma differença de opinião quanto ao modo de pro-
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counted from the day on which the detained vessel shall 
he hrought into the port where the deciding Commission 
sball reside. 

Tbe final sentence shall not, in any case, be delayed 
beyond the period e f two months, e i ther on account o f tbe 
absence of witnesses, or for any other cause, e:s:cept upon 
tbe application of any of the parties interested; in which 
case, upon such party or parties giving satisfactory security, 
tbat tbey will take upon tbemselves tbe expence and risk 
o f the delay, the Commissions may, at tbeir discretion~ 
grant an additional delay, not e~ceeding four months. Ei
ther party shall be allowed to employ such Counsel as he 
may think fit, to assist .him in tbe conduct of his cause. 

Tbe proceedings of the said Mixed Commissions sball 
he open to the public; and ali the essential parts of the 
proceedings of tbe said Commissions shall be written down 
in the language of the country, in wbich the Commissions 
sball respectively reside. 

AR'l'. IV. 

Tbe form o f lhe process sball be as follows: 
The Commissioners appointed by tbe two Goyernments 

respectively, shall, in tbe first place, examine tbe papers of 
the detained vessel, and take the depositions of the Master 
or Commander, and two or three, at least, o f tbe principal 
individuais on board of such vessel, as well as the decla
ration, on oath, of the captor, should such declaration ap
pear necessary, in order to enable them to judge and to 
pronounce, ·whetber the said vessel bas been justly detained 
or not, according to tbe stipulations of Lhe aforesaid Treaty, 
and in order tbat the Yessel may be condemned or released 
accordinglv. 

In tbe" event of thc two Commissioners not agreeing 
as to tbe sentence which tbey ougbt to pronounre in any 
case brougbt before tbem, either with rcspect to the lega- . 
Iity o f the detention, the I~ability o f the vessel to condem
nation or the indemnificat10~ to he a1lowed, . or as to any 
other question which may anse out o~ the sa1d capture; or 
if any difference o f opinion ~houkl ar: se hetwe~n. tbem, as 
to tbe mode of proceeding m tbe smd Commtssion, they 
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ceder da dita Commissão, tirarão e11es ~ sorte o nome de 
um dos dois Arhitros nomeados como acima se disse, o 
qual, depois ele ter examinado todo <J processo, conferen
ciará sobre o caso com os dois supramencionados Commis

·satios, proferindo-se então a decisão ou sentença final, na 
conformidade ela opinião da maioria dos tres . 

ART. V. 

Se a embarcação detida for mandada restituir por sen
tença da Commissão, serão a embarcação e sua carga logo 
entregues, no estado em que então se acharem, ao l\'Iestre 
ou á pessoa que o representar, podendo o dito Mestre ou 
a . tal pessoa requerer, perante a mesma Commissão, que se 
lhe faça uma avaliação da importuncia das indemnisações 
que po~sa ter direito a reclamar. O mesmo a}Jresador, -e na 
falta d' elle, o seu Governo, ficará responsavel pelos prejuí
zos a que possam vir a ter direito o Mestre da dita embar
~ação, ou o:; donos d' ella ?U da sua carga . 

As duas Altas Parles Contratantes se obrigam a pagar 
no praso de um anno, contado da data 'ela sentença, as cus
tas e prejuizog que forem julgados pela sobredita Commis
são; ficando mut_u~mente entendido e 'convencionaclo, que 
taes custas e preJUIZOS serão pagos pelo Governo do paiz de 
que for subdito o U}Jresador. 

I I 

ART. VI. 

Se a embarcaç-do detida for condemnada, será declarada 
boa presa j untarnente com a sua carga, de qualquer qual i~ 
dade que ellu seja, á excepçii.o dos negros ou outros que ti
verem sido trazidos a seu bordo para o fim ele serem redu
zidos á escravidão; e a dita embarcação, segundo o que se 
acha estipulado no Artigo xr do Tratado d'esta data, será, 
assim como a sua carga, vendida em leilão a beneficio dos 

-dois Governos, obrigados ao pagamento das despezas supra-
mencionadas. · 

Os escravos receberão da Commissão uma Carta de Al
. forria, e serão entregues ao Governo a que pertencer o cru
zador que fez a captura, para serem tratados na fórma dos 
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-shall draw by lot tbe name of one of the two Arbitrators 
so appointed ·as aforesaid, which Arbitrator, after havin(T 
-considered the procecdings which have taken place, sball 
eonsult with the two above-mentioned Commissioners, and 
the final sentence or decision sball be pronounced, confor
mably to the opinion of the majority of tbe tbree. 

ART. V. 

lf the detained vessel shall be restored by the sentence 
-ofthc Commission, the '"essel and her cargo, in the state 
in which they shall then be found, shall forthwith be given 
-up to the Master or to the person wbo represents birn; 
and such l\'!aster or other person may, before tbe said Com
mission, claim to bave a valuation made of the amount of 
the damages, which be may have a right to demand. The 
-captor bimself, and, in bis default, bis Government, shall 
remain responsible for the damages to which the Master of 
such vessel, or tbe owners of the vessel or of ber cargo, 
may be pronounced to be entitled . 

The two B igh Contracting Parties bind themselves to 
pay, within the term o f a year from the date o f the sen
tence, the -costs , and damages which may be awarded by 
the above-mcntioned Commission; it being mutually un
derstood and agreed that sucb cos ts and damages shall be 
made good hy the Government of tbe country of which 
the captor shall be a subjcct. 

ART. VI. 

If the detained vessel sball bc condemned, she sball be 
declared Jawful prize together with ber cargo, of whatever 
description it may be, with tbe ex:ception of tbe negroes 
or others wbo sha11 have been brougbt on board for tbe 
purpose o f bein~ consigned to ~lavery; and_ tbe said vessel, 
in conformit' w1th the regulat10ns 1n Art1cle 1ttll of the 
Treaty o f this date, shall, as ber cargo, he sold h puhlic · 
sale, for the profit of the two Governements, subject to the 
payment of the expences_ hereinbefore ment~o~ed . 

The s1aves sball rece1ve from tbe Commisswn a certifi
eate of Emancipation, and shall be d~lirered . over to the 
Government, to whom belongs tbe cru1zer wlllch made the 
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regulamentos e condições contidas no Annexo a este Tra
tado, debaixo da letra C. 

As despezas fe itas para a manutenção e torna-viagem 
dos Cornmandantes e tripulação das embarcações condem
nadas serão pagas pelo Governo, de que forem subditos os 
taes Commandantes e tripulações. · 

ART. VII. 

As Commissões Mixtas tomarão tambem C(mhecimento, 
e sentenciarão definitivamente, e sem appel lação, todas as· 
reclamações de indemnisação por perdas causadas ás embar
caçilies e cargas, que houverem side detidas segundo as es
tipulações d'este Tratado, mas que não tiverem sido julga
das boa presa pelas ditas Com missões; e em todos os casos 
em que for ordenada a restituição de taes embarcações e 
carga (salvo os ·mencionados no Artigo x do Tratado, e em 
uma 'subsequente parte d' este Regulamento, que lhe ,está 
annexo ), deverão as Commissões julgar ao reclamante ou re
clamantes, ou ao seu bastante procurador ou procuradores, 
a _beneficio d'elle ou d'elles, uma justa e completa indern
msação de todas as custas do puocesso, e de todas as per
das e damnos, que o dono ou donos tiverem effectivamente 
soffrido por um similhante apresamento ou detenção, a sa
ber: 

1. 0 - Em caso de perda total, _o reclamante ou recla
mantes serão indemnisados: 

A. - Do casco da embarcação, do se u massame, appa
relho e mantimentos. 

B .- De todos os fretes vencidos e a vencer._ , 
C. - Do valor da carga ele generos, se a houver, dedu

zidos todos os gastos e despezas que se fizerem com a venda 
de tal carga, inclusa a commissão de venda. 

D.- De todas as 0utras despezas usuaes em sirnilhante 
caso de perda total. · . , 

2 .0 - Em todos os outros casos em que a perda não for 
total, salvo os abaixo mencionados, serão o reclamante ou 
reclamantes indemnisados : 

A .- De todos os prejuízos e despezas especiaes causa
das á embarcação por ter sido detida; e da perda elo frete 
vencido ou a vencer. 
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capture, to be dealt with accordiog to the regulatioos and 
conditions cootained in the Annex to this Treaty, marked C. 

The charges, incurred for the support and for the re
turn-voyage of the Commanders and crews of condemned 
vessels, shall be defrayed by the Government of which such 
Commanders and crews are the subjects. 

ART. V II. 

The Mixed Commissions shall also lake cognizance of, 
and sball decide, definitive1y, aod ,,-itbout appeal, all claims 
for compensation on account of losses occasioned to vessels 
and cargoes which shall have been detained under the pro
v.is ions o f this Treaty, but which shall not bave been co n
demned as legal prize by the said Commissions; and in all 
cases 'vhere the restitution of such ve seis and cargoes shall 
he decreed, save as mentioned in ArLicle 10th. of tbe Treaty 
to which these Regulations form an Annex, and in a sub
sequent part of these Regulations, tbe Commissions shall 
a"\Vard to the claimant or claimants, or to bis or their law
ful attorney or attornies, for bis or their use, a just and 
complete indemnification for ali costs of suit, and for alllosses 
and damages whicb the owner or owners may bave actually 
sustained by such capture and detention ; that is to say : 

1 st _ Jn case oflotalloss, the claimant or claimants shall 
be indemnified: 

A. - For the ship, her tackle, equipment and stores. 

B.-For ali freights, due and payable. . 
C.-For the-value of the cargo of merchandise, if any, 

deducting all charges and expences payable up.on the sale 
of such cargo including commissio n of sale. . 

D. - For all other regular charges in such case of to-
tal loss. 

2ndlY- lo ali otber cases, save as hereinafter meotioned, 
not of total loss, the claimant or claimants shall be indem
nified : , 

A.-For all special ~amages and ex:pences ?ccasioned 
to tbe ship by the detentwn; and for loss of fre1ght when 

, due or payable. 
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\']~~20 B. -Da esta lia quando se deva, na conformidade da · 
3 Tabella annexa ao presente Artigo. 

C. -De qualquer deterioração da carga. 
D.-De todo o premio d.e seguro sobre aügmento de 

· risco. 
O reclamante ou reclamantes terão direito ao juro, na 

rasão de cinco por cento ao anno, da somma que lhes for 
julgada, até que seja paga pelo Governo a que pertencer o 
Ravio apresador. A importancia total d'esta indemnisação 
será calculada na moeda do paiz a que pertencer a embar-· 
cação detida, e será liquidada .ao camb1o corrente do dia da 
sentença. 

As daas Altas Partes Contratantes convieram todavia, 
se se provar de modo quv satisfaça os Commissarios de am
bas as Nações, e sem -lhes ser preciso recorrer á decisão de 
um Arbitro, que o apresador fôra induzido em erro por 
culpa do Mestre ou do Commandante da embarcação deti
da, que n'este easo não terá direito a dita embarcação are
ceber, .pelo tempo da sua detenção, a· esta lia estipulada nO

presente Artigo, nem qualquer outra judemnisação pelas per
das e damnos ou despezas procedentes da mesma detenção. 

Tabella da estalia on indemnisaçâo cliw·ia das . despezas 
. da demora ele Úma. embarcação ele 

100 toneladas até 120 inclusive . ....... E. 5 >>I 
121 a 150 ........ .................. 6>> 
1\51-170 ..................... .- ... 8» .• 
111-2oo ......................... to)) a· 
201 - 220 ......................... 11>>\por la 

221-250 ..................... · .... 12» 
251-270 ......................... 14>> 
271-300 ... : ..................... 1Õ>l 
e assim á proporção. 

ART. VIII. 

Nem os Commissarios, nem os Arbitros, nem os Secre
tarias das Commissões pedirão ou receberão de qualquer das 
partes interessadas nos casos propostos per.~nte as Commis
sões emolumento ou dadiva alguma, deba1xo de qualquer 
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B.- For demurrage when due, according to the Sche-
dule annexed to the present Article. 

C.- For any deterioration of the cargo. 
D. - For ali premium of jnsurance on additional risks. 

Tb'e claimant or clalmants shall be entitled to interest 
at tlle rate of five per cent per annum, on the sum awar
ded, until such sum is paicl by the Government to which 
the capturing ship belongs; the whole amount o f such in
demnifications shall be calculatecl in lhe money of the _coun
try to which the detained vessel belongs, a.od shall be liqui
dated at the exchange current at the time of the award. 

The two High Contracting Parties, however, have agreed, 
that if it shall be proved to the satisfaction o f the Commis- · 
sioners of the two Nations, and without having recourse to 
the decision of an Arbitrator, that the captor has been led 
mto error hy the fault o f the M:aster or Commander o f the · 
de,tained vessel, the detaioed vessel in that case shall not 
have the right of receiviog, for the time of her detention, 
the demurrage stipulated by the present Article, nor uny 
other compensution for Iosses, damuges or expences conse
quent upon such detention. 

Schedule of demur·rage m· claily allowance for a ussel of 

100 tons to 420 inclusive ........•... .e. 5» 
121 -150 ......................... 6» 
151 - 170 . ..... ................... 8>> 
171-200 ......................... 105l 
201-220 ......................... 11>> per diem 

221-250 ......................... 12>> 
2õt-270 ... . ................. ... . 14» 
271-300 ......................... 15» 
anel so on in proportion. 

ART. VIII. 

Neither tbe Commissioners, nor the Arbitrators, nor 
the Secretaries of the Commissions shall demand or receive 
from any of the parties conc.er~ed in the cases which shall 
be b~ougbt before tbe Commisswns any emolument or gift, 
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pretex~o que seja, pelo desempenho dos deveres que-lêem de 
cumpnr. 

ART. IX. 

Quando as partes interessadas julgarem ter motivo para 
se queixarem de alguma injustiça manifesta da parte das Com
missões Mixtas, poderão representa-la aos seus respectivos 
Governos, que se reservam o direito de se entenderem mu
tuamente para prevenir tal injustiça para o futuro. 

ART. X. 

As duas Altas Partes Contratantes c<mvieram em q!le no 
-caso de fallecimento, enfermidade, ausencia com licença, ou 
.outro qualquer impedimento legal, de um ou mais dos Com
missarios ou Arbitros, que compõem respectivamente as su
pramencionadas Commissões, será o Jogar dos ditos Commis
·sarios ou Arbitros interinamente supprido da maneira se
guinte : 

1. 0 -Da parte de Sua Magestade Britannica, e n'aquel
las Commissl)es que se estabelecerem nas Possessões de Sua 
dita 1.\bgestade, se a vacancia for do Commissario Britan
nicG, será o seu Jogar preenchido pelo Arbitro Britannico, 
e tanto n'aqueUe caso, como se a va~ancia for originaria
mente do Arbitro Britanoico, será o Jogar d' elle successiva
mente preenchido pelo Governad<Dr ou Tenente Governador 
residente -nas mesmas Possessões, pelo principal :Magistrado, 
e pelo Secretario do Governo d' ellas; e as ditas Commissões, 
assim constituídas como acima, farão as suas sessões, e em to
dos os casos propostos perante ellas para serem julgados pas
sarã0 a julga-los e a proferir sentença n' essa conf0rmidade. 

2. 0 - Da parte da Gran-Bretariha, é n' aquellas Commis
sões que se ~stabelecerem nas Possessões de Sua MagestÇJ.de 
Fidelíssima, se a vacancia for do Commissario Britannico, 
será o seu logar preenchido pelo Arbitro Britan'Dico, e tanto 
n'aquelle caso, como se ella for originariamente do Arbitro 
Britannico, será o seu Jogar successivamente preenchido pelo 
Consul e Vice-Colilsul Britam~ico, se houver um Consul ou 
Vice-Consul Britannico nomeados e residentes nas ditas 
Possessões; mas se a vacancia for tanto do Commissario 
como ti1o Arbitro Britannico, será então }lreenchida a do 
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under any pretext whatsoever, for the performance of the 
duties which such Commissioners, Arbitrators or Secreta
ries have to perform: 

ART. IX. 

When the parties interested shall imagine they have 
cause to complaint of any evident injustice on the part of 
the Mixed Commissions, tbey rnay represent it to their res
pective Governments, who reserv~ to themselves the right 
of rnutual correspondence for the prevention · of such injus
tice for the future. 

ART. X . 

The two Higb Contracting Parties have agreed that, in 
the event of the death, sickness, absence on leave, or any 
other legal impediment, of one or more of the Comrnissio
ners or Arbitrators composing the above-rnentioned Com
missions, respectively, the post of such Commissioners or 
of such Arbitrators shall be supplied, ad intérim, in the fol-
lowing manner: • 

1st - On the part ofHer Britannick lVIajesty, and in those 
Cornmissions wbich sball sit within the Possessions of Her 
said Majesty, i f the vacancy be that o f the British Commissio
ner, bis place sball be filled by tbe Britisb Arbitrator, und ei
ther in that case, o r ifthe vacancy be originally that oftheBri
tish Arbitrator, tbe place of such Arbitrator sball be filled 
successively by tbe Governar or Lieutenant Governar resi
dent in such Possessions, by tbe principal Magistrate ofthe 
same, and by the Secretary of the Government; and the 
said Commissions, so constitu ted as above, shall sit, ànd in 
ali casés brought before them for adjudication, shall proceed 
to adjudge the same, and to pass sentence accordingly. 

2ndi: - On Lhe part of Great-Britain, and in those Com
missions which shall sit within the Possessions of Her Most 
Faithful Majesty, if tbe vacancy be that of the British Com
missioner, bis place shall be fi lled by the British Arbitrator, 
and either in tbat case, or ifthe vacancy be originally that of 
the British Arbitrator, bis pla~e. shall_ be filled su~cessively by 
the Britisb Consul and the Bnt1sh VJce-Consul, 1f there be a 
British Consul or British Vice-Consul appointed to and resi
dent in such Possessions; and if the vacancy be both of the 
British Commissioner ando f the British Arbitrator, then the 

'IO:U VI . 
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Commissario pelo Consul Britannico, e a do Arbi·tro pelfl· 
Vice-Consul Britannico, se hÔuver um Consul e um Vice
Consul Britannico nomeados e residentes nas ditas Posses
sões; e não havendo Consul ou Vice-Consul Britann1co para 
preencher o Jogar do Arbitro Britannico, será então cha
mado o Atbitro Portuguez n' aquelles oasos em .q:ue o deve
ria ser o Bri tannico, se o houvesse; mas se a vaoancia í<Yr 
tanto do Commissario como do Arbitro Brinannico, e não 
houver Consul n€m, Vice-Consul Britannico para •as preen
cher interinamente, farão então o Commissario e o Arbi~ro 
Portuguez os suas sessões, e em todos os casos propostos· 
perante elles para serem julgados, procederão a julga,;,los, e 
a proferir sentença n'essa conformidade. 

3.0 - Da parte de Portugal, e n'aquellas Commissões 
que se estabelecerem nas Possessões de Sua 1\'Iagestade Fi
delíssima, se a vacaBcia fo'l' do Commissorio Portuguez, será 
o seu • logar preenchid~ pelo Arbitro Portuguez; e tanto 
n'aquelle caso, como se a vacancia for originariamente do 
Arbitro Portuguez, será o Jogar d' elle successivamente preen
ehido pela principal Auctoridade cívil residente nas mes
mas Possessões, pelo principal Magistrado, e pelo Secretari6 
do Governo d' ellas; e as ditas Commissões, assim constitui
das como acima, farão as suas sessões, e. em todos os casos 
propostos perante ellas para serem julgados, procederãe>- a 
julga-los, e a proferir sentença n'essa conformidade. 

4. 0 - Da parte de Portugal, e n'aquellas Commissões 
que se estahelecerern nas PossessÕes de Sua Magestade Bri
tannica, se a vacancia for do Commissario Portuguez, será 
o seu logar pree~chido pelo Arbitro Portugúez; e tanto n'a
quelle caso, como se ella for originariamente do AFbitro 
Portuguez, será p seu Jogar successivamente preeNchido pelo 
Consul e Vice-Consul Portuguez, se houver um Consul ou 
Vice-Consul Portuguez nomeados e residentes nas diúas Pos
sessões; mas se a vacancia for tanto do Commissario· como• do 
Arbítrio Portuguez, será então preench!da -a do Commissa.,. 
PÍ'o pelo Gonsul Portuguez, e a do Arbitro pelo Vice-Gon
sul PortugueflJ, se howver um Consul ~ um Vice-Cousul Por• 
tuguez nomeados e residentes nas ·ditas Posses.s@es; e não 
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vacancy of the British Commissioner shall be filled hv the 
~ritisl: Consul, an.d that o f the B~i~ish Arbitrator by the Bri
tish VICe-Consul, 1f there be ·a Bntu~h Consul and British.Vi..: 
·oe-Consul appointed to and resident in such :Possessions; and 
if there shall be no British Consul or Vice-Consul to fi li the 
-place of British Ar])itrator, then the Portuguese Arbitrator 
•shall be called in, in those cases in which a .British Arbitra
tor, ifthere were any, would be called in; and i f the vacancy 
~be both o f the British Commissioner and British Arbitrator, 
and there be neither British Consul, nor British Vice-Consul 
to fill acl ínterim the vacancies, then the Portuguese Commis
sioner and Portuguese Arbitrntor shall sit, and in all cases 
~rought before tbem for adjudication, shall proceed to ad
Judge the same, anel pass sentence accordingly. 

3rdlY-On tbe part of Portugal, anel in those Commis
sions which shall sit witbin the Possessions of Her Most 
J?aithful Majesty, if the vaeancy be thnt of the Portuguese 
·Commissioner, bis place shall be filled by the Portugucse 
Arbitrator; and either in that case, or if the vacancy be 
'originally that of the Portuguese Arbitrator, the place of 
-such Arbitrator shall be filled successively by the highest 
civil Authori ty, resident in such Possessions, by the prin
-aipal Magistrate of the same, and by the Secretary of the 
Government; and the said Commissions, so constituteel as 
above, shall sit, and in all cases brought before them for 
adjudication, shall proceed to adjudge the same, anel pass 
-sentence accordingly. 

4Lhly - On the part of Portugal~ and in those Commis
·sions which shall sit within the Possessions of Her Bri
tannick 1\iajesty, if the vacancy he that of the Portuguese 
Cornmissioner, his place ·shall be filled by the Portuguese 
Arbitrator; anel eilher in that case, or if the vacancy be 
'ol'iginally •that o f the Portuguese Arbitrator, bis pJace sball 
•be'filled successively 1by the Portuguese Consul and Portu· 
gues·e Wice-Consul, ifthere be a Portuguese Consul and'Por
tuguese Vice-Consul .appointed to and resielent in such Pos
·:sessions; and if the vacancy be both·of the Portuguese Com
rmissioner and ofthe Portuguese Arbitrator, then the vacancy 
·ofi.the Gommissioner shall be filled by the·Portuguese Consul, 
and that ofthe PortugueseArbitrator by the Portuguese Vice-

* 

18~ 
Julho 

3 



v 

1M~ 
Julho 

a 

420 REINADO DA SENHORA D. JÍ'IARIA li. 

havendo Consul ou Vice-Consul Portuguez para preencher 
o logar do Arb itro Portuguez, será então chamado o Arbi
tro Britannico, n'aquelles casos em que o deveria ser o Por
tuguez, se o houvesse; mas se a vacancia for tanto do Com
missario como do Arbitro Portuguez, e não houver Consul 

' nem Vice-Consul Portuguez para as preencher interinamen
te, farão entuo o Commissario e o Arbjtro Britannico as suas 
sessões, e em todos os casos propostos perante elles para 
serem julgados, procederão a julga-los, e a proferir; sentença 
n' essa conform idade. 

A principal Auctoridade civil do Estabelecimento onde 
houver de residir qualquer das Commissões l\'lixtas, deve
rá, no caso de occorrer alguma vacancia, ou seja do Com
missario, ou do Arbitro da outra Alta Parte Contratante, 
dar logo parte d' e lia a principal Auctoridade civil do Esta
belecimento mais proximo da dita o-utra Alta Parte Con
tratante, a fim de que essa vacancia se possa preencher no 
mais bre-ve período possível; e cada uma das Altas Par~es 
Contratantes concorda em preencher definitivamente, o mais 
depressa possível, as vacancias que por fallecimento ou ou
tra qualquer causa possam occorrer nas supramencionadas 
Com missões. 

ART. XI. 

As Commissões Mixt:Js deverão transmittir todos os ao
nos ao respectivo Governo um Relatorio concernente: ~ 

1.0 -Aos casos .que foram propostos perante ellas para 
serem julgados. 

2.0 - Ao estado dos negros libertos. 
3. 0 -A qualquer informação que possam obter a res

peito d0 tratamento e pn:Jgresso feito na educa_ção religiosa 
e mechanica dos negros libertos; devendo o dito Relat.orio 
ser ann ualmente publicado em cada paiz, com aucEorisação 
do Governo. 

Os Plenipotenciarios abaixo assignad?s, na conformidade 
do Artigo XIY do Tratado por elles ass1gnad o n' este dia 3 
de Julho de 1842, convieram em que o precedente Regu-
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Consul, i[ th~re be a Portug~cse C?~ sul and Portuguese Vice
Consul appomted to and res1dent 10 such Possessions; and in 
the case in which there be no Portuguese Consul or !)ortu
guese Vice-Consulto fill the place of Portuguese Arbitrator, 
then the British Arbitrator shall he callcd in, in those cases 
in which a Portuguese Arbitrator, werc therc any, would 
be called in; and iu case the vacancy bc both of the Portu
guese Comrnissioner and Porlnguese Arbitralor, and tbere 
be neither Portuguese Consul nor Portuguese Vice-Consul 
to fi!! ad interim the Yacancies, then the British Commis
sioner and Arhi trator shall sit, und in ali cases brought be
fore them for adjuelication, shall proceed to adjudge the sa
me, anel pass sentence accorclingly. 

Ihe bighest civil Au lhority of lhe Sctt.lcment wherein 
either of the Mixecl Commissions shall sit, in Lhe event of 
a vacancy nrising cilhcr .of the C0mmissioncr or thc Arbi
trator of thc other High Contracting Party, shall forlhwith 
give noticc of thc same to tbe higbcsl civil A.ulhority ofthe 
?earest Settlemcnt of such otber Higb Contracting Party, • 
10 order that such vacancy rnny be supplied at the earliest 
possible period; und each o f the Higb Contracting Parties 
ngrees to supply clcfinitivcly, as soon as possihle, the va
cancies which may urise in the ubove-mentionecl Commis
sions from dealh or from any other cause whateve-r. 

AllT. xr . 
The Mixeel Commissions shall trasmit annuaily to eaçh 

Government a Report, relating: 
tst _ To the cases which have heen brought hefore them 

for adjudication. 
2nd - To tbe state of tbe liberated negroes . . 
3rd _ r o every information which they may be able . 

to obtain respecting the lrealment anel progress mude in the 
relig'ious anel mechanical education oflbe liberateel negroes; 
anel such iieport shall, _under_ the authority of the Govern
ment, be annually pub!Isheclm each counlrJ. 

The uodersigned Pleoipotentiaries have agreed, in con
formity with the-ULb Ar ti ele o f the Treaty signeel b.y them 
on this day, the 3rd of July, 1842, that the precechng Re-
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18'~2 lamento, que consta de onze Artigos, seja annexado ao dito 
Jut~o· Tratado, e considerado como parte integrante d' e1le. 

Lisboa, 3 de .Julho de 184.2 . 

(L. S.) Duque de Palrnella. 

ANNEXO C. ( I ) 

Regt~lamento Telalit'O ao tratamento elos negros libe1'los. 

ART. J . 

O objecto e fim da letra e espirito d'este Regulamento 
é assegurar aos negros e outros, libertados em virtude das 
e-stipu lações elo Tratado, a que este Regulamento está un
nexo (com a marca C), hom tratamento permanente, e uma 
plena e completa alforria na conformidade das humanas in
tenções das Alias Partes Contratantes. 

ART. H. 

Logo depois que a senteuça de condemnaçiio de uma 
embarcação, accusada de estar implicada no i1licito trafico 
da escravaturfl, tiver sido proferida pelas Commissões Mix
tas, estabelec:idns em virtude elo Tratado u que este Regu
lamento estú aDnexo, todos os negros ou oull'OS, que esti
verem a seu ho1;do e que for\!m trazidos para elle com o 
fim de serem reduzidos á escravidão, serão entregues ao Go- · 
verno a que pertencer o cruzador que tiver feito o apresa
mento. 

AR'f . III. 
Os negros assim li bertos e entregues a esse Governo, 

seruo pos tos debaixo elo cuidado e superintendeocia de uma 

(1) V id e na data de 2!ll de Outubro de 1842 o .Artigo addicional ao 
presen te Tratado . 
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:gulations, consisting of eleven Artides, shall be annexed to 
the sa.id Treaty, and considered as an integral part thereof. 

Lishon, the 3rd day of Jul-y, 1842. 

(L. S.) H(;l\varcl de Walden. 

ANNEX C. 

Regulations in respect to the treatment of Uberated negroes. 

ART. I. 
The abject and purpose of the letter and spirit of tbese 

Regulations is to secure to negroes aod otbers, liberated in 
Yirtue of the stipulations of the Treaty to which these Re
gulations fo rro an annex, marked C, permanent good treat
Inent, and full and complete emancipation, ,in conformity 
with the humane intentions of the H igh Contracting Parties. 

ART. II. 

Immediately after sentence of condemnation upon a ves
sel charged with being concerned in illegul slave trade shall 
have been passed by tbe Mixed Commissions, estab lished 
under the Treaty to wbicb these Regulatio ns form an an
nex, all negroes or others who were on boarcl of such ves
:sel, and who were brougbt on board for tbe purpose of 
being consigned to slavery, sball be deli vered over to the 
:Government , to whom helongs the cr uizer which ma de the 
·Gapture. 

ART. III. 

The neo-roes so liberated aod delivered over to such 
o 

Governrnent, shall be pla_ced under the care and superin-

1842 
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·18~2 Junta composta de 'dois Membros ou Commissarios aucto-
Julho · d · ' 3 nsa os a convocar um terceiro quando se dêem as circum-

stancias abaixo especificadas. 
N'aquellas Colonias ou Possessões de Sua Magestade Fi

delíssima, aonde em virtude do Tratado, a que este Hegu
Iamento está annexo, houverem de residir as Commissões 
Mixtas, serão as Juntas de Superintendencia dos negros li
bertos compostas dos Governadores das ditas Colonias ou 
Possessões, e dos Comrnissarios Britannicos das ditas Com
missões Mixtas; e quando os Commissarios Britannicos es
tiverem ausentes, en·tão os Arbitras Britannicos das mesmas 
Commissões I\'lixtas tomarUo assento, em Jogar dos Commis
sarios, nas Juntas de Superi ntendencia dos negros libertos. 

N' aq uellas Colonias ou Possessões de Sua l\'Iagestade 
Britannica, aonde em virtude do presente Tratado houverem 
de residir as Commissões Mixtas, serão as Juntas de Super
intendencia dos negros Jiber,tos compostas elos Governado
res d' aquellas Colo o ias ou Possessões, e dos Cornmissarios 
Portuguezes das ditas Com missões Mixtns ; e quando os 
Commissarios Portuguezes estiverem ausentes, então os Ar
bitras Portuguezes das mesmas Commissões 1\'lixtas tomarão 
assento, em Jogar dos Commissarios, nas Juntas de Super
intetidencia dos negros libertos. 

Os differen!es Membros das Juntas de Superinlenden
cia, antes de entrarem no exerci cio das suas respectivas 
funcçõcs, deveruo prestar juramento, perante o principal Ma
gistrado do Jogar, de fielmente desempenharem seus cargos 
sem favor ou parcialidode, na c_onformidade da verdadeira 
intenÇão e intelligencia d'esle Uegulament0. 

ART. lV. 

Para melhor levar a effeito o fim que se tem em vista 
no presente Regulamento, será escolhida e nomeada pela 
Junta de Superintendencia, para obrar debaix? da sua di
recção, com o titulo de Curador dos negros libertos, uma 
pessoa de conhecida probidade e humanidade, que poderá, 
com auctorisação da Junta, empregar as p~ssoas que sejam 
necessarias para: o coadjuvarem no cumpnmento dos seus 
deveres. 

O Curador, assim' nomeado, deverá, antes de começar 

--------------------~~==~~~--------------------~--~---~ 
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· tendence of a Board consisting of two Membcrs or Com
missiouers, with a power to cal! in a third Member under 
the circumstance hereinafter stated. 

In those Colonies or Possessions of Her Most Faithful 
Majesty, in whicb, under the Treaty to which these Regu
lations form an annex, :Mixecl Commissions are to sit, tb'e 
Boards of Superintendence of lhe liberated negroes shall 
consist of the Governors of the said Colonies or Possessions, 
anel o f the Britannick Commissioners 'in the saicl Mixed Com
missions; anel when the Britannick Cómmissioners are ab
sent, then the British Arbitrators of the saiel J\llixed Com
rnissions shall sit, in lhe place o f the Commissioners, in the 
Boarels of Superintendence of liberateel negroes. 

In those Colonies o r Possessions o f Her Britannick Ma
jesty, in which, under the present Treuty, Mixeel Commis
sions are to sit, the Boarels o f Superintendence o f the Iibe- \ 
rated negroes shall consisto f the Governors o f those Colonies 
or Possessions, ando f the Portuguese Commissioners in the 
said Mixed Commissions; and when the Portuguese Com
missioners are absent, then lhe PorLuguese Arbitrutors of 
the sa!d l\'lixed Commissions shall sit, in the place of the 
Commissioners, in the Boards of the Superintendence of 
liberated negroes. 

The severa! Members o f t.he Boards o f Superiotendence 
shall, before entering upon their officers, respectively, take an 
oath in presence of the principal 1\iagistrate of the place, 
that they will faithfully execute their pffice without favour 
or partiality, according to the true intent and meaning of 
these Regulations. 

ART. IV. 

In oreler the better to carry into effect tbe purposes 
intencleel by the present Regulatioos, a persoo of known 
probity anel htimanity shall be selected anel appointeel by . 
the Boarel of Superintendence, to act under its directioos, 
with the title of Curator of liberateel negroes; anel such 
Curator may uneler the saoction oi' the Board, employ such 
persons as ;;ay be necessary to assist him in the execution 
of his duties. 

The Curator so appointed shall, previously to his ente-

184.2 
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t842 a exercer as fu~cções do seu caFgo, prestar perante aJunta 
.Ju!ilo de Superintendencia um juramento nos seguintes termos: 

«Eu, A. B., juro solemnemente que he.i de proceder, como 
«melhor souber• e entelilcil.er, fiel e imparcialmente n0 des
«·emp<ilnho do meu cargo, e que me hei de portar com de
<~vido respeit0 · pa·ra c0H:t a nucboridade da ;f unta de SupeF

. «intendencia dos. negr@s libeFtos, a que estou ligado. 
«Ass·im DeHs me ajude.ll 

ART. V. 

O Curador dos negros liber~os deverá assistir pessoal
mente á entrega que se fizer dos negros á pessoa encar·re
regada pelo Governo de os receber, çlepois de proferida a 
sentença de alforria, como se especificou n0 .Artigo n d'este 
Regulamento. 

QuaPJdo os negros forem entregues ao Governo, como. 
acima se disse, deverá o OHicial que os receher passar re
cibo d'elles em originaes duplicados, que assignará, e em 
que declare o numero dos de cada sexo. 

Uin d'estes recibos originaes será dado á pessoa ante
riormente encarregada dos negros, e o outro será dado ao 
Curador, que o depositará na Secretaria do Registo da Com
missão Mixta, que sentenciou o caso da embarcação em que 
os negros foram capturados. 

Ao tempo em que se fizer a entrega dos ditos negros 
ao Governo, pela maneira acima mencionada, serão elles 
inspeccionados com rpiudeza pelo Curador, que porá a cada 
um seu nome, o qual lançará em um livro que intitulará 
=Registo dos negros libertos= e que para esse fim déve 
haver na Secretaria da Junta de Superintendencia: na frente 
do nome se fará a descripção da pessoa, da sua idade pro
vavel e signaes corporeos, e de ·quaesquer particularidades 
que se possam verificar ácerca da familia e naç?o de tal ne
.gro; hem como se lançará o nome da embarcação em que 
foi capturado. 

Cada negro será então marcado na parte superior d@ 
braço direito com um pequeno instrumento de prata, que· 
terá por divisa um symbolo de liberdade. 
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ring on the duties of bis offic~, take before the Board of 
Superintendence an oath in the f0ilowing words : 

I., A. B., de solemnly swear, tha:t I will aet, to' the b.est 
of my ski ll and ko(Jnv;ledge, faithfully &nd imparti<llLiy in. the 
executioa of my offi.ce, aml tbat I will cenduct mysglf with 
-due respect to tbe authority <(f the Board o f SuperintendeHce 
·of.Jibera.ted Begroes, to which I am attached. 

So help me Go€l. 

ART. V. 

The Curator of the libm,ated negroes sball be persolll>'
na.lly present at the delivery of the negroes to tbe person 
charged by the Government to receive them, after the sen
tence of emancipatien is passed, as specified in Artide 2nd 

of tbese R.egulations. . 
Duplica te o.riginal recei.pts fo:r fhe negroes delivered over: 

to the Government, specifyiug the number of each sex, shall, 
at tbe tiJne :when they are delivered as afo•resaid, be made 
out and signed by the Officer receiving them. 

One o.riginal of such receipts sball be given to tbe per
son previously in charge of the negroes, the other shall be 
given to tbe Curator, who sball deposit the same in the 
registry of the :M:ixed' Commission, which acljndicated the · 
case o!' the vessel in which the negroes were captured. 

At the time of the delivery of such negroes to the Go
vernrnent, in the maoner hereinbefore mentim:aed, tbey shall 
he minutely iHspected by the Curator, whe sball give to 
each negro a name, which i'Jame shall theo be entered br 
the Curator in a hook to be called = Regis ter of emanci
pated neO'roes= and to be kept for that purpose in the of..:. 
fice of tl~e Board of Superintendence; and opposite to .the 
name shall be entered a description of the person, with the 
p.robable age, with the ,bod~ly marks, ~nd with anr parti
Ct:!lars which can be ascertawed regardmg the family and . 
nation of such negro, together with the name o f the vessel 
in which he was captured. 

Each neg~o shall then 'be. mar~ed on tbe upper .rart o f 
~he right arm with a small s!lver IOStrument, beanng for 
lts device a symbol of freedom. 

1'8;1.2 
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ART. VI. 

18 í2 A Junta de Superinteodencia deverá então fazer con-
Julho 1 d d' 

3 star pe os papeis publicas a sua intenção e pôr a apren I-

zes os negros libertos, e passados sete dias depois de feito 
este annuncio, terá logar o a3soldadar ou dar para apren
dizes os negros, em leilão publir.o ou propostas particulare~, 
como se julgar melhor; sendo então distribuídos os negros 
pelas pessoas que os lomarem de soldada, com as ~ondições 
e estipulações abaixo mencionadas, que serão publicadas 
ao tempo do leilão ou das propostas; assim como serão in
cm·poradas em uma escript.ura ou instrumento que se ha 
de celebrar com todas as formalidades entre quem os tomár 
de soldada e a dita Junta . · 

Esta escriptn ra ou instrumento será feita em duplica
elo, impressa, e não escripla; f1cando uma copia d'ella em · 
poder de quem os tomar de sold ada , e a putra em poder 
da Junta debaixo do cuidado do Curador. 

Quando as quantias,' por duas ou mais differentes pes
soas offerecidas, de soldada por um negro, forem iguaes, 
clar-se-ha preferencia á pessoa que se enr.arregar de empre
gar ~sse negro como official mechanico, ou como crendo. de 
serVIr. 

AllT. VII. 

O tempo de serviço a que os aprendizes hão de estar 
obrigados deverá ser ele sete annos para todos os negros 
que, ao tempo de se assolcladarem, tiverem mais de treze 
annos de idade; porém tres d'esses sete annos poderão de
pois ser perdoados ao arbítrio da Junta, havendo recom
mendação do mestre, e provas de que o aprendiz é capaz 
de ganhar uma subsistencia honesta, e é merecedor de tal 
indulgeocia. 

O · ser~iço como aprendizes d'nquelles negros, que ao 
tempo em que 'se assoldadarem tiverem menos de treze ao
nos de idade, deverá continuar alé nos vinte annos, suj eita 
a diminuição d'este praso ao arbítrio da Junta, havendo-se 

1
dado as devidas provas de que o nprendi.z é me.recedor de 
tal indulgencia, e capaz de se manter a SI propno. 

AllT. VIII. 

Quando se confiar ao mesmo mestre mais de uin apren-
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ART. VI. . 

The Board of Superintendence shall then make known 
hy the public papers its intention to apprentice out the li
herated negroes; and after seven days bave elapsed from the 
hiring or apprenficing of tbe negroes sball take place, either 
hy public auction or by tender, as may be thought best; 
and the negroes sball tben be distributed to ..,tbeir hirers, 
upon the conditions and stipulations bereinafter mentio
ned; which conditions and stipulations shall be published 
at the time of auction or tender, and sball also he embo
died in a contract or indenture, to be entered into for
mally between the birer and the aforesaid Board. 

Tbe contract or indenture shall be made out in dupli
cate: it shall be in print, and not in writing; one copy of 
it sball remain with the hirer and the other with the Board, 
under tbe care of the Curator. 

When the sums off'ered by two or more different per
sons for the biring of a negro are equal, preference shall 
be given tõ the person who will undertake to employ such 
negro as a r_nechanic, or as a domestic servant. 

ART. VII. 

The period of service for whicb apprentices shall be 
bound, shall be seven years, for all negroes who, at the 
time o f hiring, are above thirteen years o f age; but three 
of tbe seven years may be afterwards remitted, at the dis
cretion o f· the Board, upon the recommendatjon of the mas
ter, and upon proof that the apprentice is capable of ear
Iling an honest livelihood, and is worthy of such indulgence. 

Tbe apprenticeship of negroes who, at tbe time of hi 
ring, are under thirteen years of age, sball continue until 
the age o f t":enty, subject to a diminution of t~at t~rm 
at the discret10n o f tbe Board, upon due proof bemg grven 
that the apprentice is worthy o f such indulgence, and is ca
p'able of maintaining himself. 

ART. VIII. 

When more apprentices than one are confided to the 

18.i2 
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diz, haverá cuidado em escolher para esse fim os que 
forem da mesma Nação Mricana, e se for possiver da 
mesma familia; não sendo em caso algum separado de sua 
mãe o filho ou filtha que tiver menos de quatorze annos 
de idade; e antes devendo ir sempre de aprendiz com sua 
mãe· pál'a o mesmo mestre. 

ART. IX • . 

O nome e morada do mestre, juntamente com o nome 
e situação da fazenda ou casa aonde o negro liberto tiver 
de residir, deYerão ser inseridos em frente do nome do ne
gro na sua escriptura ou instrumento. 

ART. X. 

Nenhum negro será dado de aprendiz a mestre algum 
que resida a mais de vinte milhas inglezas do logar em que 
estiver es tabelecida a Commissão Mixta que o libertáTa; e 
se algum mestre, a qU.em tlm negro seja dado de aprendiz, 
mudar depois de residencia, exigir-se-ha que assim o par
ticipe immediatamente ao Curador. 

Os aprendizes devem sempre residir n'aq,uella designada 
fazenda ou casa do mestre, que estiver registrada como si
tuada dentro da supramenctonada distancia do Jogar aonde 
se achar estabelecida a Commissão M:i:x.ta. 

ART. XT. 

A · pessoa alguma se confiará um ou mais negros liber
tos, sem que prove á Junta que possue abundantes meios 
para empregar, manter e sustentar o dito negro ou negros; 
e sem que se obrigue, rl ebaixo da mulla de oitenta duros 
por cada negro, a que as condições por que o recebe hão 
de ser exactamente cumpridas. 

ART. XU. 

O mestre se obrigará a pagar a somma. estipulada pela 
soldada de cada aprendiz; e se a importanma d' ella houver 
de ser paga por uma vez, poderá o Curador e~ig~-la antes 
de o assoldadar, e se houver de ser paga penod1camente, 
!}luderâ exigi-la em quarteis adiantados. 
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same master, care sball he t~en to s~lect for that purpose 
such as are of the same Afncan Natwn, anel, if possihle, 
of the same fa'mily; aud in no case shall a child, under 'four
teen )'ears of age, be separated frorn its mother; but such 
child shall always be apprenticed to thé same master with 
its ·mQther. 

ART. [ X. 

The na me and address o f the mas ter, together with the 
name and position of tbe estate or house where tbe libe
rated negro is to he resident, shall be inserted opposite to 
the name of the flegro in his <!,Ontract or indenture. 

ART. X . 

. No negro shall he apprenticed· to any master who re
Sides more tban twent)' english miJes from the town where 
the lVIixed Comrnission, by vvbich he was liberated, 'is esta
hlished; . and if any mas te~:, to whom such negro shall have 
heen so apprenticed, sha!l afterwards chaoge his residence, 
he .shall be required to give immediate notice thereoJ to 
the 'Curator. . 

The apprentices must always reside at that particular 
~~ate or hou.se of the ·master, which is registered as being 
~Ithin the above-mentioned distance from the place of sit-
ting ·of the Mixed .Commission.. . 

ART. XL 

· ·No person shall be ii!trusted with one or more Iibera
tad negroes, unless he shall prove to .the ll0ard that he pos
sesses ample means for the employrnent, maintenance and 
support of such negro or negroes, and unless he shall make 
himselfanswerable, under tbe penalty o f eighty dollarsfor eacb 
n~gro, that the conditions,·under which such negro is received, 
shallne duly-ohserved. 

Alll'. XII. . 

,'Jihe master shall engage to pay a stipulated sum for 
th·e h ire of each apprentice. The Curator may, if the·amount 
is to be paid down in one sum, d~m~nd . it p~eviously to the 
hiFe, ·and i f the sum i.s to be pen_od1cally pa1d, the Curator 
lllary ·demand the same quatlerly m advance. 

1842 
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ART. XIII. 

O mestre se obrigará: 
1.0 A que o aprendiz será mantido com alimentos sa

dios e abundantes; e será provido com o vestuario que for 
usual segundo o costume do paiz. 

2. 0 Que será instruido nas verdades da religião christã, 
a fim de poder ser baplisado antes de expirar o segundo 
anno do seu tempo de aprendiz. 

3. 0 'Que será vnccinado o mais depressa possível de
pois de haver sido entregue ao cuidado ,do mestre; e que 
nas suas molestias terá a conveniente assistencia do facul
ta ti v o, e será tratado com o devido cuidado e attenção: e 

· no caso de fallecimento, que será decentemente enterrado 
á custa do dito mestre. 

4 .0 Que se ensioarú ao aprendiz alguma occupação util, 
ou que será instruido em algum commercio ou officio me
cbanico por onde fique habilitado a poder manter-se, q,uando 
tiver expirado o tempo do seu serviço. 

Õ. 0 Que quando nascer um filho de alguma aprendiz, 
fará o mestre immediata participação d'esse acontecimento 
ú Junta de Superintendencia, a fim de que similhante facto 
seja devidamel}te registrado. 

6.0 Que o baptismo de uma criança nascida em taes 
circumstancias terá Jogar dentro de tres mezes depois do 
seu nascimento, e que o seu estado de liberdade será de
clarado no assento de baptismo; mas que a dita criança 
ficará com sua mãe, até que esta acabe o seu tempo de 
aprendizado, e será sustentada e tratada pelo mestre d' ella 
do mesmo modo que um aprendiz. ~ 

ART. XIV. 

Nenhum mestre será auctorisado em caso algum a tres
passar a outro mestre o seu aprendiz negro, sem permissão 
especial e por escripto da Junta; e se o mestre houver de 
safr do paiz, ou tiver de mudar a sua ~esidencia para uma 
outra parte situada alem dos limites ac1m.a prescriptos para 
as pessoas que têem aprendizes, ou. se VI~r a achar-se tão 
transtornado de fortuna que se veJa obngado a deixar o 
seu estabelecimento, então, e em cada um d' estes casos, de
verá elle participa-lo á Junta, á qual levp.rá e entregará os 
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ART. XIII. 

The master shall u ndertake : 
tst That the apprentice shall be rnaintained with who

lesome anel abundant food; and shall be provided with such 
clothes as are usual accordi~g to the cu_stom of the country. 

2rd That he s"hall he mstructed m thc truths of the 
Cbristian religioo, in order thãt he may be baptized before 
.tbe expiration of the second yenr of bis apprenticeship. 

3rd That he shall be vaccinated as soori as possible. af
ter having been delivered into the charge of the master; 
that in sickness, he shall hare proper medicai advice, and 
shall he trented wil.h due care and attentiou; and that in 
case of deatb, he shall be decently huried at tbe master's 
ex penses. 

4th That the apprentice shall be taught some useful 
business, or be instructed in some trade or mecbanica1 art, 
whereby he may be enabled to maintain himself when tbe 
period of bis service shall bave expired. 

nt!.t That whenever an infant is boro of any female ap
prentice, immed iate informatio n thereof shall he given by 
the master to the Board of Superintendence, in order that 
the fact mar be duly regi stered. 

6th That the 1Japtism of an inflmt so born shall take 
place within three months after it s birth, and that the free
dom of the child shall be recorded in the register of bap
tism; but that such child shall remain wilh its mo Lher, and 
shall be maintaíned and treated by t he mas ter of the mo
ther, 'in the same manner as an apprentice, until the ap
prenticeship of the !JlOther ceases. 

ART. XV. 

No master shall, in any case, be authorized to transfer 
to another master bis apprenticed negro without the espe
cial and wótten saution of the Board; and if the master 
shall ]eave the countTy, or shall change bis residence to a 
part of the country beyond tbe limits bereinbefore fixed 
for persons having apprentices, or i f he s.hall beco.me so re
duced in bis circumstances, as to be obbg~d. to g1ve up his 
establishment then, and in any of these cases·, be sball re
port the sam; to the Board, and sball bring his apprenti-

toM. >I. 28 
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181.2 seus aprendizes, que serão por ella recebidos, e dados de-
Juãho pois a outro mestre pelo resto do tempo que tiverem ai?da 

de servir debaixo das mesmas condições anteriormente Im
postas ao primeiro mestre. Em calio nenhum porém será 
permittido ao mestre entregar o seu aprendiz a alguma ou
tra auctoridade que não seja á dita J unta, ou ao Curador 
sujeito ás ordens d'ella. 

Se algum aprendiz for culpado em crimes, que o tor
nem sujeito ás penas das leis do paiz, ou for culpado de 
habitual embriaguez, insubordinação, deliberad9 desleixo, 
ou destruição da propriedade de seu mestre, póde este em 
tal caso traze-lo perante a Junta de Superinteodeocia; e 
provando-se os factos, terá a dita Junta a faculdade de in
validar as escripturas. 

ART. XV . 

Se a~gum aprendiz fugir, dará o seu mestre immediata 
informação d'isso ao Curado~, o qual procederá logo a uma in
vestigação summaria do facto, para conhecimento da Junta 
de Su_perin~ende?cia. Qualquer mestre n quem se provar 
que d1spoz Indevidamente de algum aprendiz, do qual tenha 
dado parte de ter fallecido, ou de se ter escondido, pagará 
de multa a somma de trezentos duros. Ametade d'esta multa 
será paga ao denunciante, e o resto ao Curador para ser 
posto á disposição da Junta, para os fins abaixo indicados. 

ART. XVI. 

Se algum aprendiz caír doente, dará d'isso o mestre 
immediatamente parte ao Curador, a fim d'este, ou um dos 
seus ajudantes, poder ir ver o dito aprendiz, e participar á 
Junta a natureza da sua molestia e a maneira por que elle 
é tratado. Se um aprendiz fallecer, dar-se-ha d'isso imme
diatamente parte ao Curador, a fim de que este, ou um dos 
seus ajudantes, possa ir verificar que o negro fallecido era 
o proprio e verdadeiro aprendiz descripto como tal no Re
gistro. Para este fim deverã o Curador, ou o seu ajudante, 
fazer as pesquizas que julgar necessarias, interrogando os. 
habitantes da casa em que o negro falleceu, os visinhos ou 
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ces and deliver them up to the said Board, by wbom tbev 
shall be received, and shall afterwanls be apprenticed t~ 
another master for tbe remaioder of tbe period which such 
apprentices may bnve to serve, and under the same condi
tions as those imposed upon the first master. But in no case 
sbal! the master be. allowed to de! i ver up bis apprentice to 
any other authority than to ~be said Board, or to the Cu
rator under the orders of the Board. 

If any apprenlice shall be guilty of crimes which ren
der him obnoxious to the laws of tbe country, or shall be 
guilty of habitual drunkness, insubordination, wilful care
lessness, or destruction of his master's property, the mas
~er may in such case bring him before the Boar~ of Super
Jntendence, and upon proof of the facts, the said Board 
shall bave power to cancel the indentures. 

ART. XV. 

. lf any apprentice sbould ruo away, his master sball 
gne imrnediate information tbereof to tbe Curator, who shall 
instantly procced to a summary investigntion of tbe fact, 
for the information of Lhe Board of Superintendence. Any 
master wbo sb,all be proved to have improperly disposed of 
ao apprentice, whom be has reported as dead or .absr.on
ded, shall pay, as a fine, the sum o f three bundred dollars. 
Tbe half of this fine shall be pai c). to tbe informer, and the 
remainder to lhe Curator, to be placed at the disposal of 
the ,Board for the purposes hereinafter mentioned . 

. ~RT. XVI. 

If an apprent ice should fali sick, the master shall...-give 
immediale notice thercof to lhe Curator, in arder that be, 
or one of bis assistanls, may visit such apprentice, and 
repoÍ't to tbe Board the nature of bis disorder, and tbe 
manner in ,,.,bich such sick negro is taken care of. If an 
apprentice sbould die,. notice thereof sball immedi~tely be 
given to the Curator, m order tbat he, or one of h1s assis
tants, may attend for the rurpose of asc.ertaining that the 
deceased necrro wns really and truly the apprentice discri
bed as such

0 

in the Register. For this purpose Lhe Curator 
or bis assistants, shall make such inquiries as he may judg; 

1842 
Julho 

3 

:.l')) 
----------------------------------------~~----------------~--



t8ii2 
Julb.o 

3 

43'6 REINADO DA SENHORA D. 1\URIA li. 

outras q.uaesquer pessoas; e tomando quaesquer outras me~ 
didas que en.tencler precisas para o habilitar a verificar a 
verdade, ele maneira que o enterro do negro, que deve ser. 
á custa do mestre, possa ter logat· sém maior demora. 

Um relatorio summari'o do resu !ta do d' estas pesquizas 
será depois lavrado officialmente pelo Curador, e entregue 
sem demora á Junta. 

O Curador, depois de ter identificado o corpo de qual~ 
quer aprendiz que tiver fallecido, indagará a causa .da sua 
morte, e se se conhécer que ella foi natural, notará este 
facto no Registr:o. · 

Se a causa da morte for duvidosa, ou se se conhécer 
que não fo i natural, deverú então interroga~ os outros ne
gros e os outros habitantes da casa, e tomar outras quaes
quer medidas que parecerem necessarias para verificar as çir
cumstancias do caso; e se houver motivo para suspeitar que 
a morte do dito negro foi occasionada por violencia, inde
vido tratamento ou culpavel negligencia, usará dos meios · 
convenientes para fazer comparecer o culpado perante os 
Tribu naes do paiz . 

ART. ){VII. 

Se o mestre de qualquer aprendiz violar alguma d' estas 
condições, impor-se-lhe~ha uma multa, que não será me
nor de cincoenta duros, nem excederá a cem, metade da . 
qual será para o denunciante, e a outra metade será posta 
á disposição da .Junta de Superintendencia, para os fins 
abaixo indicados. 

No. caso de algum excessivo mau tratamento da parte 
do dito mestre para .com o seu apprendiz, alem do mesmo 
mestre pagar a sohredi ta multa, perderá, se a Junta de Su
perintendencia assim o julgar conveniente, tod? o ulterior 
direito · ao serviço do aprend.iz, o qual será tirado d' esse 
111estre, e dado a outro pelo resto do tempo que lhe faltar, 

. de aprendiz. 

ART. XVIII. 

Se ó mestre de .um ·aprendiz fallecer, o seu herdeiro, 



RElNlllO DA. SEXHORA D. :ILffiiA II. 437 

necessary, ioterrogating the iohabitants of tbe house in 
wb_ich tbe negro bas . died, tbe neigbbours, or any other 
persoos; and shall talw sucb other means as he may judge 
necessary to enable him to ascertain the truth, in order 
that the burial of the negro, which is to be at the expense 
of tbe maslcr, may take place without further delay . 

A summary report of tbc resnlt of this inquiry shall 
theu be drawn up officially by the Curator , and shall be 
delivered without delay to the Board . 

The Curator, after baving ideotified the bodr of an ap
prentice who may ha.-e died, shall investigale the cause of 
the death; and i f the death shali appear lo have been na
tural, he shall note tbe fact in Lhe Regisler. 

lf the cause of dealh be doubtful or sha!l appear to be 
otberwise lhao natural, he shall interrogale tbe olher ne
groes and otber inhabitants of tbe house, and sball take 
such olher means as may appca1· necessary to ascertain the 
facts o f lhe case; and i f there shall appear reason to sus
p~ct lhat the death of sucb negro has been occasioned by 
VIO!ence, improper usage or culpable neglect, he shall take 
tbe proper course for bringing the offe!lder to trial before 
the Courts of lhe country . 

ART. XVII . 
If the master of any apprentice shall commit any breach 

of these conditions, a fine shall be imposed upon bim of 
not less than fifty, aod not exceeding one hundred clollars, 
one half of which sball go to tbe informer, and the other 
hàlf shall be placed al lhe disposal of lhe Board of Supe
rinteodence, for the purposes bereinafter mentioned . 

And in case or aoy gross misconduct of the said mas
ter towards his apprenlice, such master shall, if tbe Board 
of Superintcndence shall tbink fit., be.sides paying the abo
ve-meotioned fine, forfeit all further rigbt to Lhe senices 
of tbe apprentice; and the said apprentice shall be taken 
from sucb mnster, nnd sha I be apprenticed to anothe·r mas
ter for lhe remainder of bis term o( appreoticeship . 

ART. XVlii. 

H tbe master of an apprentice shall die, his heir or 
' 
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1~~~ ou a pessoa a quem se· devolver a po.sse de tal aprendiz, 
s deverá, dentro de quatro dias depois do fallecimento do dito 

mestre, participar esse caso á Junta de Superintendencia; 
cumprindo á Junta expedir immediatameole ordem ao Cu
rador para trazer perante ella o aprendiz, e quando este 
lhe for apresentado, O' dará a outro mestre, debaixo das 
condições estabelecidas. 

Se o herdeiro, ou a pessoa em cujo poder estiver o dito 
aprendiz, se descuidar de participar o fallecimento domes
tre dentro de quatro dias, deverá pagar um duro por dia 
por cada aprendiz negro pertencente ao tal mestre fallecido, 
até que tenha fci to ·entrega d' elles todos á sobredita Junta; 
e ficará alem d'isso sujeito ás outras penas applicadas á falta 
de cumprimento das condições ~stabelecidas n' este Regula
mento. 

ART. XIX. 

Se alp;um negro liberto for tomado para aprendiz, ou 
assoldadado por conta do Governo, deved1 a escriptura con
ter a respeito do dito negro as mesmas condições e estipu
lações que acima se prescreveram para os casos em que elle 
for dado de aprendiz a um individuo particular. 

ART. XX. 

Serú permittido aos negros libertos, a arhitrio da Junta 
de Superintendencia (quando se tiver verificado que pre
viamente se obtivera o livre consentimento d'elles), assentar 
praça de sotdados ou de marinheiros nas forças regulares 
de mar ou de terra do Estado, em cujos territorios tiverem 
sido emancipados. 

A Junta em tal caso tomará cuidado em certificar-se de 
que os negros entendem e conhecem perfei_tamente. u natu
reza das obrigações que contrahem por ass1m se alistarem. 

O Governo, em cujo serviço os negros se alistarem, assi
gnará um recibo d' elles, que será entregue a~ Curador ao 
tempo do alistamento; e a Junta tomará ~edtdas para as
segurar que a plena e permanente. alforr~a. de ~aes negros 
lhes fique salva, segundo o verdadeiro espmto deste Regu
lamento. 
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the per on to whom the po ession of uc~ apprentice shall 
~evolve, shall, within four d.ay after the death of such 
Inaster, report the same to the Board of Superintendence. 
The Board shall thereupon issue their order to the Curator 
to brina the apprentice hefore tbem; and wben the appren
tice i so brought, the Board shall apprentice him to ano
tber ma ter under the establisbed condition . 

lf tbe heir, or the person in possession of such appren
tice, sball neglect to report tbe deatb of the master within 
four da , he hall pay one dollar a day for each apprenti
ced ne!ITo belonoinc:r to uch decea ed master, until he ball 
have delivered them all up to tbe said Board; and he shall 
rnoreovcr be ubject to the other penalties, which attach 
to Lhe non-pcrformance of the conditions estahlished by 
the e Regulation . 

ART. XIX. 

Ir any libcrated negro be apprenticed to, or hired h 
the Goveroment, tbe contract ball contain tbe ame con
~.i~ion and tipulations in regard to tbe DCoOTO, a are be
rembefore prcscribed for cases in which the negro is ap
pt·enticed to a private individual. 

ART. XX. 

Liberated negroes sball, at tbe di cretion o f tbe Board 
of Superinteodence, and wben it sball be ascertained that 
their1 own freewill bas previously heen obtained, he permit
ted lo become soldiers and sailors in the re<rular land and 
·ea forces or the State, in whose territorie lhe-, hall bave 
heen emancipated. ~ 

The Board shall take care, in such case, to ascertain 
that the negroes fully understand and are aware o f the na
ture of the engac:rement wbich they enter into by so enlis
tinc:r. 

The GoYernment, inlo who e errice the negroes en
list, sball sic:rn a receipt for them, wbich receipt shaH be 
delivered to ~he Curator at the time of tbe enlistment; and 
lhe Board sball take meaos to ensure that the full and per
manent emancipation of uch ~E%roe shall he secured to 
lhem , according to the truc spmt of tbese Regulations. 
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ART. XXI. 
!!1842 AquGlles negros ll bertos que nuo forem postos a apren-
Júl3ho dizes, ou que se não alistarem nas fo:rças de mar ou de terra 

do :Estado a que pertence a Colonia ou Possessão em que· 
(1Stiverem, ou çujas escripturas vierem a ficar sem effeito ou 
a.ser invalidadas, ficat·ão.a ca1·go do Governo da di ta Colonia 
ou Possessão; e .serão conservados dentro do espaço de vinte 
milhas do Jogar onde residirem as Cornmissões Mixtas. 

A despeza feita em manter e sustentar os ditos negros 
e,stará a cargo do Governo da Colonia; ficando clles porém 
debaixo do cuidado e superintendencia da Junta e do Cu
rador, e sendo-lhes applicavcl o presenle Regulamento a 
todos os respei tos, excepto no que toca a estarem por apren
dizes. 

ART. XXII. 

O Curador procurará explicar a cada negro, por meio: 
de um interprete, a natureza de qualquer contrato em que 
elle entre; e o prevenirá de que, se em algum tempo for 
maltratado por seu mestre, se deve queixar ao Curador, ou 
á Junta de Superintendencia dos negros libertos. 

ART. XXIII. 

Será da obrigução elo Curador, ou do seu aj,udante, vi
sitar, ao menos urna vez em cada tr imestre, todos os Joga
res onde estiverem alguns negros Eberlos debaixo da su-

•l perintendcncia da Junta : devendo examinar e inspeccionar 
todos os ditos negros, receber suas queixas, e fazer indaga
ções úcerca d' e lias para descobrir a verdade, e investigar 
quaesquer abusos que possam prejudica-los; cumprindo-lhe 
tambem inqui rir da conducta geral d' elles. 

O Curador levará depois ao conhecimento da Junta 
todas as queixas dos ditos negros, e qua lquer quebranta
menta das condições e estipu lações do contrato em vir tude 
do qual estiverem servindo; e em todos os cas?s de bem 
f!lndada, qlteixa, usará a Junta dos meios convementes p·ara 
que se ll:les faça justiça. · 

A,s inspecções acima prcscriptas nã~ se deverão fa zer em 
períodos det()rminados, mas em tempo mccrto e inesperado. 



REINADO Di\. SENHORA D. l\:lAil.JA. II. .4:Ji.i 

ART. XXI. 

Those liberated negroes, who may not be apprenticed, 
or who may not have enli_sted inlo the sea or land forces 
of the Slate to which the Coiooy or Possession, in which 
they may be, belongs; or whose inde"nlures shall have be
come void, or sball have heen cancelled, shall he provided 
for by tbc Government of such ColonT or Possession. They 
shall be kept within twenty miJes of the place, where the 
1\'[ixed Commissioo are sitting. 

The expence of maintaining and supporting such ne
groes shall he borne by tLe Governmeot o f the Colony; 
hut tbey shall be uoder the care and superintendence of 
the Boarcl and Curalor; and thc present Regulations shall 
he applicable to lhem in every respect, excepting as regards 
apprenticeship. 

ART. XXII. 

The Curator shall endeavour, by mcans o.f an interpre
ter, to cxplain to each negro tbe nature of any contract hy 
which be mav become hound, and sball inform him that 
if he should ~t any time be ill-treated -hy bis mcster, he 
must make bis complaiot to the Curator, or to lhe Board 
of Superintendence of liberatecl negroes. 

i\UT. XXIII. 

It sball be Lhe duty o[ the Curator, or of bis assistant, 
to visit once, at Ieasi:, in every íhree months, ali places 
where there are any liberated negroes under the superin
tendencc o f lhe Boarcl : h c sball examine anel inspect ali 
such negroes, rec.eive their complaints, jnquire into those 
complaints, and ~earch out the trutb, and investigate any 
.abuses that may aff'ect the said negroes; and he shall also 
,inquire in lo the general condu ct of tbe negroes themselves . 

Tbe Curator shal! tbeo bring to lhe notice o f the Board 
eyery complaint on tbe part of lhe saicl negroes, and every 
hreach of the condilions aod stipulations of tbe contract 
under which the negroes serve; and in ali cases ofwell íoun
ded complaint, tbe Uoard shall take proper means for aff.or
ding redress. 

The inspections aboYe pres~rih~d are not to ·be made 
at stated periods, but at uncerlam tnnes, and· unexpectedly. 
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O Curador dará lambem parte á Junta, em cada tri.:. 
mestre, do estado em que achar os negros libertos; e a sua 
participação será lançada em um livro que haverá para esse 
fim com o titulo de =Participações do Curador= e que deve 
estar depositado na Seeretaria da Junta, de sorte que, re
correndo-se a elle, se possa facilmente saber a occupação ·e 
.comportamento de todos os negros libertos. 

ART. XXIV. 

Todos os actos praticados pelo Curador, juntamente 
·com uma exposição de to.dos os factos que successivamente 
chegarem ao seu conhecimento a respeito dos negros liber
tos, serão logo communicados por elle á Junta de Superin
tendencia; não devendo elle instaurar procedimento algum, 
nem dar qualquer passo a respeito dos ditos negros, sem 
conhecimento e auctorisação da Junta. 

AllT. XXV. 

O Curador receberá todas as quantias que houverem 
<lc se pagar pelas soldadas dos aprendizes, e todo o dinheiro 
.procedente das multas em que incorrerem os mestres, e dará 
de tudo uma conta á Junta de Superintendencia. 

A importancia total deverá ser applicada para os fins 
abaixo indicados. 

ART. XXVI. 

Quando tiver expirado o tempo prescripto para o serviço 
-de algum· aprendiz, deverá o €::urador, debaixo das instruc
ções da Junta de Superintendencia, notificar o dito apren
diz juntamente com seu mestre para comparecerçm perante 
<1 mesma Junta, á qual o mestre entregaFá então a escri
ptura do negro, recebendo este d'a Junta uma certidã~ em 
que se declare que completou o seu tempo de ·aprendiz, . e 
tem jus a todos os direitos e privilegias de uma pessoa livre. 

O Curad~r terá cuidado em que essa certi.dão seja le
. galisada e registrada conforme a pratica do pmz. 

ART. XXVII. 
A Junta de Superintendencia terá auctoridade para ad

moestar o Curador, e qualquer outro empregado subordi-
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The Curator shall also report to the Board, every three 
months, the state in which he finds the liberated negroes; 
and bis report shall be entered_in a book to be kept for 
that purpose to be called « Curator's Reports » and to be 
deposited in the Office of the Board; so that on reference 
thereto, the condition and behaviour of every liberated ne
gro may be easily known. 

ART. XXIV. , 

Ali proceedings of the Curator, toge'ther with a state
ment o f ali facts, which may, from time to time, come to 
his kno\-vledge respecting liberated negroes, shall be im
mediately communicated by him to the Board of Superin
tendence; and he is not to institute any proceeclings, nor 
to take any steps, in respect to such negroes, wilhout the 
knowledge and sanction of Lhe Boarcl. 

0 AllT. XXV. 

The Curator shall receive ali the sums which are to be 
paicl for the h ire o f apprentices, and all the monies arising 
·from penalties incurred by masters, and shall render an 
account thereof to the Boarcl of Superintendence. 

The amoun't is to be applied to the purposes hereinaf:
ter mentioned. 

AIIT.XXVI. 

When the prescrihecl term of service of any apprentiée 
shall have expired, the Curator shall, under the direction 
of tbe B0ard of Superintenclence, summon such apprentice, 
togetber with bis master, to appear before the said Board; 
the masler shall then give up to the Board the indenture 
of the negro, anel the negro sball receive from the Board a 
certificate, specifying that such negro has completed the 
term of his apprenticeship, anel is entitlecl to ali the rights 
and privileges of a free person. 

The Curator shall see that tbis certificate be autbenti
catecl and registerecl according to Lhe custam of the coun-
try. · 

ART. xxvn. 
Tbe Board of Superintendence shall have the power to 

adm0nish the Curator, nml any other officer serving unaer 
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naào á mesma, se a·lgum d'elles deixm· de cumprü· fielmente 
o seu dever, podendo a dita Junta clemitti-los, se assim .o 
julgar necessario, e nomear-lhes successores. 

ART. XXVIII. 

Os processos nccessarios para as cobranças das quantias 
que os mestres deverem por conta das soldadas dos apren- · 
dizes, e para a exigencia do pagamento das differentes mul
tas e pena·s pecuoiarias ac im1,1 impostas, serão jnstauódos 
nos Tribu naes com petent.es do paiz onde as ~espect ivas ir ua:... 
tas de Superintendencia resid1rem, e ser,ão proseguidos á 
requisição da Junta.· 

As custas de taes pTocessos serão pagas como abaixo 
se menciona ; e as Altas Partes Contratantes se obrigam 
por este Artigo a conceder (dentro de seis mezes conba.dos ' 
da troca da ratiGcação do Tratado, a que este Regulamento 
está annexo) a auctoridade e poder:es necessarios aos Tri
bunaes do paiz, onde as respectivas Jnntas de Superinten
denciu estD.o estabelecidas, para tomarem conhecimento das 
acções que para a devida execução d' este Regulamento f@
rem intentadas perante os dit0s 1'ribunaes, á requisição das 
Jumtas; de sorte que se cobrem as multas acima mencio
nadas, e se ex ija a entrega elo dinheiro referido, sendo feito 
o pagamento da sua importanC'ia á pessoa designada por este 
Regulamento para a receber., 

ART. XXIX . 

O dinheiro procedente das soldadas dos negros liber
bos, e das mml! as em que incorrerem os mestres, será de
.pos itado pelo Curador em tlm cofre de tres ~haves, das 
quaes cada Commissario ela Junta de Supenntenrlencia 
guardará uma, e o Curador outra . O Curador depositará 
per ~ este :~no do as diversas quantias Jogoque as receber, 
dando antes uma regular entrada d'el1a em um livro des-
t inado para esse fim. . 

Este dinheiro será appli cad~ ~a segumte maneira, a 
saber : uma porção d'elle, ao arh1tno da .Junta de Superin.-
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the Board, if such Curator, or other officer, should fail to 
execute his duty faithfully; and i f the Board shall see 
neeessnry, 'they may dismiss such Curator or other olifi
cer, and appoint successors. 

ART. XXVIJI. 

The necessary proeeedings for recoveriog such sums as 
rna:y be ,Jne {rom masters on account of the h ire of appren
tices, and for enl'orcing the payment o f the severa! fines and 
penalties bereinbefore imposed, shall he institu ted in the 
proper Courts of law o f the Çoun try, where the Boards ·of 
S?perintendence shall respectivel-y reside, anel shal'l be car.., 
r1ed on at tbe instance of the Board. 

The expenses of such proceedings shall be defrayed as 
hercinafter mentioned;· and the High Contracting Parties 
hereby engage that, within six mopths from the exchange 
o.f the ratifications of the Treaty, to which tbese Regula
bons are annexed, they will grant the requisite anthority 
and powers to Lhe Courts oflaw of thc count.fy, where the 
Boards of Superintendence are respectively held, to take 
cognizance of the actions which, for the due ex:ecution of 
these Regulations, may be hrought in such Courts of 
law at the instance of the Boards; s9 that the penalties 
hereinhefore mentioned may be recovered, and the ' .Ievy 
of the monies hereinbefore mentioned may he enfor
ced, and lhe pa)'ment of the amount thereof may he made 
to the person appointed by these Regulations to receive 
such penalties· and monies. 

ART . XXIX. 

The money arising from the hire o f liberated negroes, 
and also from the penalties incurrecl by the masters,- shall 
he deposited hy the Curator in a chest with tree keys, one 
of1which shall he kept hJ each Commissioner of lhe Board 
of Superintendence, and one hy the Curator. The Curator 
shall se deposit the several SUJTIS, as soon as he receives 
them, making previously a regular entry o f the . receipt in 
a ·book to be kept for that purpose. . 
, This money shall· be applied in the fol!owing m::.1nner, 
that is to say: a portion thereof, at the descretion of the 
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tendencia, servirá para pagar os ordenados do Curador e 
dos outros Officiaes empregados debaixo das ordens da Jun
ta; da porção restante se applicará o que for preciso para 
pagar as despezas feitas em demandar os mestres pelo que
brantamento das condições e estipulações dos seus contra
tos, e tambem para }Jagar as outras despezas occasionadas 
para levar a effeito este Regulamento; e o saldo que so
brar, .se· o houver, será empregado, ao arbítrio da di~a Junta, 
em promover as commodidades e prosperidade dos negros. 
libertos, durante o tempo do seu serviço, ou depois d' elle 
acabado, e especialmente em. premiar aquelles que hem se 
conduzirem. 

As contas <l'estes dinheiros, e da maneira por que hou
verem sido dispendidos, serão no · fim de cada anno feitas 
~m duplicado pelo Curador; e depois de examinadas e ap
provadas pela Junta, serú um dos ditos duplicados trans
mittido por cada Commissario ao Governo, per parte do 
qual estiver servindo. 

Se os fundos não forem sufficientes para satisfazer as 
justas e necessarins requisições feitas para os fins exigidosr 
será oqu·e faltar supprido em partes iguaes pelos dois Go
vernos. 

ART. XXX. 

No caso de se excitar alguma controversia entre os dois 
sobreditos Commissarios da Junta, a respeito da nomeação 
de algum Offic;ial seu subordinado, ou ácerca de,algum outro 
ohjecto ~ela~ivo á execução d'este Uegulamenlo, se a tal 
controversia occorrer em uma Colonia ou Possessão Portu
gueza, convocará a Junta a pessoa que n' essa Colonia ou 
Possessão servir de Arbitro Britanuico na Commissão Mixla 
segundo o Tratado; e se o caso tiver Jogar em uma Colo
nia ou Possessão .Britannica, convocará então a Junta de 
Superintendencia a pessoa que n' essa Colonia ou Possessão 
servir de Arbitro Portuguez. na Commissão l\'lixta segundo 
o Tratado; a fim de que a} unta de Superintendencia dos . 
negros libertos assim formada, sendo compos.ta dos dois 
Commissarios e de um Arbitro, decida á pluralidade devo~ 
tos todos esses pontos de desavença. 
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Boanl of Superintendence, shall be paid to the Curator and 
to the other officers employed under lhe said Board, for 
their salaries; so much o f lhe remaining portion, as shall 
be needful, shall be applied towards dcfraying the expense 
o[ prosecuting masters for breaches of the conditions and 
stipulalions of their contracts, and also towards defraying 
the other ex penses incurred for carrying these Regulations 
into effect; and the remaining balance, if any, shall be laid 
out, at the discretion of lhe said Board, in the promotion 
o f the comfort and wellfare o f the liberaled negroes, · either 
during their term of service,. or at its expiration, and es
pecially in rewards to liberated negroes, for good condnct. 

The amounts of these rnonies, and of the manner in 
which they have been applied, shall, at the expiration of 
every JCUr, be mude up in duplicate hy the Curator; aud 
ufter these accouols have been examined and approved by 
the Boord, one of such duplicates shall he transmitted by 
~ach Commissioner to the Govcrnment, on whose part he 
1s acting. 
. If the fund should not prove sufficient to liquidate the 
]ust and oecessary demaods made for the purposes required, 
the deficiency shall he made good in equal moieties hy the 
two Governments. 

ART. XXX. 

In the event of a difference arising between the twe
aforesaicl Commissioners of the Board, regardiog the ap
pointment of any Officer under tbem, or regarding any 
other matter in the execution of tbese Regulations, if such 
difference shall occur in a British Colony or Possession. 
the Boord shall call in the person who officiates in that ' 
Colony or Possessiqn as Portuguese Arbitrator to the Mi
xecl Commissioo under the Treaty; and if the case shall 
occur in the Portuguese Colony or Possession, the Board 
of Superintendence shall call in the person who officiates 
in that Colony or Possession as British Arhitrator to· the 
M:ihd Commission uoder the T·reaty; and the Board o f Su
perinteodence of liberatecl negroes thus formed, and being 
composed of the two. C?mmissi~ners ao~ of one Arbitra
tor, shall, by the maJonty of voiCes, dec1de all such points. 
of difference.-
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1842 Não será permi ttido aos Membros da Junta de Super-
.Juãllo intendencia, nem a qualquer Official seu subordinado, pedir 

ou receber de pessoa alguma, salvo como n' este Regula
mento se especifica, emolumento algum debaixo de qual
quer pretexto que seja pelo desempenho dos deveres que 
lhes são .impostos pelo presente Regulamento. 

ART. XXXI. 

Nenhuma cousa que se contenha· n'este Regulamento 
se entenderá isentar q.ualquer negro liberto da sujeição em 
que está, como homem livre, de que se proceda contra elle 
por qua !quer crime que commetta (excepto como n' este 
Regulamento se providenciou) contra as leis do paiz onde 
se achar. Em todos os casos porém em que se imputar 
uma offensa contra essas leis a um negro, que esteja de
baixo do cuidado da sobredita Junta de Superintendencia, 
ellas lhes serão applicadas como a um homem livre; .de
vendo o Curador pessoalmente, ou por meio de alguem res
ponsavel, que para esse fim tenha depulado, ser presente 
nos Trihunaes de Justiça do paiz para que se faça justiça 
ao negro. 

ART. XXXII. 

Estipulou-se mais, com o fim de evitar a desnecessaria 
mulliplicação de palavras, que tudo quanto se contém nas 
disposições acima prescriptas, que seja applicado aos mes
tres, se e.Qtenderá corno applicavel igualmente ás mestras, 
e que tudo que nas ditas disposições, a respeito elos negros 
e aprendizes, é applicado ao sexo masculino, e numero sin
gula!, será entendido como applicavel igualmente ao seX;o 
feminino, e numero plural, salvo se uma tal intelligencta 
for expressamente opposta a qualquer outra disposição d' este 
Regulamento. 

ART. XXXIII. 
Este Regulamento será inse1:ido na Gazeta ou Jornal 

Official dos ·paizes cujos Soberanos são Partes Contra~anteS 
d'este Tratado, e tambem na Gazeta ou Jornal Official• do 
logar onde1se estabelecerem as respectivas Co~_missões M~x
tas; e os Governos dos ditos paizes co~fenrao á refenda 
Junta de Superintendencia dos negros hhertos, aos Cura..~ 
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Il shall not be permitted to thc Members of the Board 
of Superinteod~ncc, nor to any Officer acting under them, 
to demand or receive from aoy onc, cxcept as herein spe
cified, any emolument under any pretext whatsoever, for 
lhe performance of the duties which are imposed upon them 
by thc prescnt Regulations . 

ART. X.X.S.I. 

Kothing that is contained is these Regulations shall 
be construed to exempt any liberated negroes from bis lia
bi li ty, as a free man, to be proceeded against for any of
fence committed by him ( except as hercin provided for) 
against the laws of the country in which be is located. 
But in all cases where an ol:fence against such laws is im
puted to a negro under the care of the aforesaid Board of 
Superintendence, the laws shall hc administered to him 

. ' as to a free mau; and the Curator shall, either persooal-
ly, or by a responsible individual deputed hy bim for the 
purpose, attend lhe Courts of Justice of the country, to see 
that justice is clone to lhe negro. 

ART. :xxu. 
lt is further estipulated, with a Yiew to avoid the un

necessary multiplication of words, that cverr thing contai
ned in the foregoing Regula tions, which applies to masters, 
shall be construed as applying equally to mistresses; and 
that everJ thing in the said Regulations with respect to ne
groes and apprentices, which applies to the masculine gen
der and singular number, shall be construed as applying 
equally to the female sex and to the plural numbeF, unless 
such construction shall be in express opposition to anJ otber 
enactment of these Regulat1ons. 

ART. XXXlll. 

These Recrulations sball be inserted in tbe Official Ga
zetle or J ourn~l o f the countries whose Sovereigns are Con
tracting Parties to the TreatJ; and also i~ the Official 
Journal or Gazette of the placc where the l\iixecl Commis
sions are respectively held; and th~ Governments of the 
said countries shall convey to the smd Boards of Superin-

Tol!. VI. '2!) 
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dores,· e a seus ajudantes subordinados áquellas Juntas, a 
auctoridade necessaria para que as mesmas Juntas, Cura
dores e Officiaes que respectivamente servirem debaixo das. 
suas ordens possam cumprir os deveres, e exercer os pode
res que por este Regulamento lhes são confiados. 

ART. XXXIV. 

Se para o futuro parec~r n~cessario adoptar novas me
didas, em consequencia de se haverem tornado inefficazes as 
estabelecidas n' este Annexo, convêem as Altas Partes Con
tratantes em consultar entre si, e ajustar outros meios mais 
apropriados a obter completamente os fios que têem em vista. 

Os Plenipotenciarios abaixo assignados, na conformi
dade do Arligo XIV do Tratado por elles assignado n' este 
dia 3 de Julho de f 842, convieram em que o préced:ente· 
Regulamento, contendo trinta e quatro Artigos, será anmv· 
xado ao dito Tratado, e considerado como parte integrante 
d'elle. 

Aos 3 dias de Julho de 1842. 

ARTIGO ·ADDIGLONAir. 

Ao Tratado concluido entre Po1·tugal e a ·Gran .. Bretanha. 
para a abolição do Trafico da Escravatura, aos 3 dias 
do mez de Julho do Anno do Nascimento de Nossu 
Senhor Jesus Christo de 1842. 

Como o objecto d'este T11atado, e dos tr.e~ A?neu:s qJie 
fermam parte d' elle, não é outro senão_ prevemr o tratiw 
da escravatura, sem prejl}dicar a respectJ.Vanavegação mél'
-cantil das d.uas Naç0es; , e como . este fmudulento trafi.i€o ~é 
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tendence of liberated negroes, to the Curators, and to their 
assistants under those Boards, such authority as may be re
quisite to enable the said Boards of Superintendence, Cura
tors and Officers acting under them, respectively, to perform 
the duties and to exercise the powers entrusted to them by 
these Regulations. 

ART. XXXIV. 

The High Contractiog Parlies agree, that if in future 
it should appear necessary to adopt new measures in con
sequence of those which are laid down in this Annex tur:. 
ning out inefficacious, the said High ContractY,g Parties 
will consult together and agree upon other means better 
~da~ted for the complete attainmeAt o f the objects they have 
10 VleW. 

The undersigned Plenipotentiaries have agreed, in con
formity with the flí.th Article of tbe Treaty signed by them 
on tbis day, the 3rd of July 1842, tbat tbe preceding Re
gulations, consisting of thirty four Articles, sball be anne
xed to the said Treaty, and be considered ao integral part 
thereof. 

The 3rd day of July, 1842. 

(L. S.) Howard de Walden. 

ADDITIONAL ARTICLE 

To the Treaty concl-uded between Pot·tugal and Great Bri
tain, for the abolition of Slave Trade, on the 5rd 

day of July in the year o{' Our Lord, 184-2. 

As the object of tllÍs Treaty, and of the three Annexes 
which forro part of it, is no other than that of preventing 
the traffic in slaves, without any annoya~ce to the respe
ctive merchant shipping of the two NatiOns; and as this 

* 
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feito da Costa da Africa aonde a Corôa de Portugal tem 
tamhem extensas p0ssessões c.oloniaes, nas quaes se faz com
mercio licito, que imp01~ ta, segundo o espírito d' este Tra
tado, promover e proteger, as Altas Partes Contratantes, 
animadas · dos mesmos. sentimentos, concordam em que .se 
para o futuro parecer necessario a qualquer d' e lias adoptar 
novas medidas, ou alterar algum dos regulamentos execu
tivos para conseguir o dito benefico fim, ou para obviar 
alguma imprevista inconvenienciá á sobredita navegação ou 
commercio licito, que a experieocia tenha dado a conhecer 
em eonsequeocia de se terem achado · inefficazes ou preju
diciaes os estabeler:iclos n' este Tratado, e nos seus Anne
xos; as ditas Altas Partes Contratantes se compromettem a 
consultar entre si sobre o fim de mais completamente con-
:;eguir o o]Jjectó proposto. · 

O presente Artigo addicional terá a mesma força e vi
gor, como se estivesse inserto palavra por palavra no Tra
tado assiguado n' esta data; e será r a ti ficado, e as ratifica
ções trocadas no termo de dois mezes C(mtados da data da 
sua assignatura, oú mais cedo se for possível. ' 

]~m t~stemunho do que, os Plenipotenciarios respecti
vos o ass1gnaram, e firmaram com o sêllo das suas armas. 

Feito em Lisboa, aos ,3 dias de Julho de 184,2. 

(L S.) Duque de P almella. 

I .MEMOUANDUM. 

Fica claramente entendido entre o Duque de Palmella, 
por parte de Sua :Magestade Fidelíssima, e Lord Howard 
de Walden, por parte de Sua Magestade Britannica, que 
simultaneamente com a troca das ratificações do Tratado 
para a abolição do trafico da escravatura, por elles assi
gnado na data de 3 de Julho . de 184.2, será promulga~o 
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fraudulent traffic is carried ·on from the Coast of Africa, 
where the Crown o f Portugal has also extensive colonial 
possessions where legitimate commerce exists, and which 
it is important, in the spirit of the Treaty, to promote and 
protect, the High Contracting Parties animated by the same 
sentiments, agree, that if in future it should appear neces
sary to either of them to adapt new measures, or alter any 
of the executive regulations .for attaining tbe saicl benefi
cent object, or for obviating any unforeseen inconvenience 
to the aforesaid shipping or lawful commerce wbich expe
rience shall have made known , in consequence of those es
tablished i.n this l'reaty and its Annexes proviog ineffica
cious or injur!ous, the saiel High Contracting Parties en
gage to consult together for the more complete attainment 
of the ohject proposed . 

The present additional Article shall have the same force 
anel eifect as i f it were inserted word. for word in the Trea
ty, signed on this day, anel it shall be ratified, anel the ra
tifications sball be exchanged within the term of two months 
from the date of its signature, or sooner if possible. 

In witness whereof, the respective Plenipotentiaries 
have signed it, and have affixecl tbereto the sea l of their 
arms . 

Done at Lisbon, the 3n1 day of July, 1842. 

(L. S.) H.oward de Walden. 

11iEli10RANDUilf. 

It is herehy distinctly understood bet\;een the puke 
of Palmelia, on the part of Her Most Fa1thful Majesty, 
and Lord Ho~ard de Walden, on that of Her Britannick 
M"ajesty, that simultaneously with .t~e exchange of ratifi
c,ations of the 'frcaty for the abo!Itlon o[ the slave trade 
signed by them under the date of the 3rd of July 1842, . 
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tS"i2 n0s 'Domínios de Sua l\lagestade Fidelíssima um Decreto (iJ.) . 

Ju·~~o estabelecendo as penas qu·e devem ser imp0stas~ sobre as 
pessoas implicadas no trafico da escravatara, declarado· 
p~rataria pelo Artigo xv do dito Tratado; e que o A'cto do 
Parlamento, que auctoris~:m a proceder contra o trafico · da 
escravatura, se to~nará nullo e de nenhum -effeito pelo que 
diz respeito á bandeira Fortugueza. 

Lisboa', 3 de Julho de 1842. 

Duque de Pàlmella . 

. (~) Vide na data de !ir5 de Julho de 1042 o D ecre to de que aqui se 
tra>tn. 
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3. Decree establisbing the penalties to be inflicted upon 
persons implicated in the slave trade declared piracy by 
Article 15Lh ofthe said Treaty, shall be promulgated through
·'Out Her Most Faithful Majesty's Dominions; and that the 
Act of Parliament under which proceedings have been au
thorized against the slave trade, shall be rendered null 
a~nd of no effeot as regards the Portuguese flag. 

' Lisbon, 3 Jul(1842. 

Howard de W alden. 
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CONVENÇÃO ENT RE A RAINHA A SENHORA .DONA 1\'IAIUA H 

E DOi\'1 PEDRO li l iUPERADO Ji DO DUAZIL , SODUE AJUSTE 

DE CONTAS PENDENTE~ ENTHE OS D OIS ESTADOS, ASSIG·NA.DA

NO RI·O DE .JANEIRO A !2!2 DE JULHO DE 1342, E RATIFI

CADA POR PARTE DE POHTOGAL EiU 3 DE NOVEJUBRO DO 

DITO ANNO, E P E:LA DO nB,\ZII. EJI:I 11 DE :rANElllO DE 

1343, SENDO AS l l ATII?ICAÇÕES TROCADAS NO RIO DE JA

NEIRO A í!\2 DO UL TJJIIO MEZ E AN~\0 . 

(oo 01\ IGI NAI. QUE SE GUA111J,\ ~O AllCIJ I\'0 DA SECRETAR IA o 'EST.IO O 
DOS HGOCIOS J>STIIAL\GEIH OS.) 

Em Nmne da Santíssima e Indivisiuel Trindade. 

s~w Mageslnde ~ B.ainha de Portugal e Algarves c 
Sua :Magestadc o Imperador do Brazil, desejando concluir 
por uma Convençuo reciproca e satisfactoria o ajuste de 
contas penden tes entre as duas Nações, em consequencia 
da Convenção addicional ao 'fratado' de 29 ele Agosto ele 
1·825, assim como do adiantamento de algumas quantias e 
da abonnção de cerlas despezas que cada um dos Estados 
respectivos havia feito em fav'or do outro; e considerando 
que ús bases em que se fundára a 1iqui9ação feita em Lon
dres nos 10 de Junho de 1837, poderiam faltar importan
tes esclnrecimentos e alguns dados, que sómente por uma 
discussão cliplomatica n' esta Côrte serião devidamente apre
ciados em rasão das diversas tra nsacções , a que as extra
orclinarias occorrencias da usurpação do Throno Portuguez 
deram Jogar, resolveram sujeilnr a um novo exame a .refe
rida liquidação, como o meio o mais seguro e prop~IO de 
conciliar os in teresses dos dois Estados n' esta negocwção; 
e para este fim nomearam os competentes Plen ipotencia
rios, a saber: Sua l'I'Ia,gestade a Rainha de Portugal e ~~~ 
garves, ao Senhor l ldefonso Leopoldo Bayard, Cavallen·o 
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da Ordem de Christo, Commeodador da de Nossa Senhora 
da Conceição,' Cavalleiro do Numero da Ordem de Car
los UI em Hespanha, Official da Ordem de Leopoldo na 
Belgica, Commendador de segunda classe . r,a Ordem da 
Casa D ucal Saxonia Ernestina, Gram-Cruz da Ordem Im
perial da Rosa no Brazil, do Conselho de Sua 1\'Iagestade 
Fidel íssima, e Seu Enviado Extraordinario e Ministro Ple
nipotenciario junto de Sua Magestade o Imperador do Bra
zil; e Sua Ma gesta de o Imperador çlo Brazil, ao II!ustrissi
mo e Excelle.ntissimo Senhor Caetano Mar ia Lopes Gama, 
Conselheiro rl' Estado, Official da Ordem Imperial do Cru
zeiro; Com mendador da de Christo, Senador do lmperio, 
e Desembargador da Relação do Rio de Janeiro; e ao Il
lustrissimo e Excellent issimo Senhor :Manuel do Nasci
mento Castro e Silva, do Conselho de Sua 1\iagestade o Im
perador, Cavalleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, da de 
Nosso Senhor Jesus Chris to , e da da' Rosa, e §enaclQr do 
Imperio . Os qu aes, depois de trocarem os seus plenos p·o
deres, que acharam em boa e devida fórma, convieram nos 
Artigos seguin tes : 

. . AUT. I. 

Sua :Magestacle o Inwerador do Brazil reconhece de
ver a Sua Magestade :F idelíssima a quantia de quatrocentas 
oi tenta e oito mil tresentas noventa e tres libras esterlinas, 
quinze shellings c oito pen.es, de sa.ldo de ajuste de contas 
entre os dois Governos fei to em Londr·es no anno de 1837, 
e assim mais o juro decorrido desr1e o L o de Junho de 1837 
ao 1.0 de Dezembro de 1842, na importancia ele cento trinta 
e quatro miltresentus e oito l ibras esterlinas, cinco sbellings 
e sete penes, fazendo o lotai de seiscentas vin te e duas mil 
setecentas e duas libras esterlinas, um shelliog e tres penes. 

ART. JI . 

Sua :Magestade o Imperador do Brazil obriga-Se a 
realisar o pagamento da dita . quantia ele. seiscentas vinte e 
duas mil setecentas e duas libras esterlmas, um ·shelling ·e 
tres penes, em Apoli ces circulaveis na P~aça .de. Londres 
do .juro de cinco por cento ao ~uno, e .ex.tmgui Vels no de
curso de vinte annos por annmdades 1guaes, ou an tes, se 
assim Lhe for conveniente, entregilndo ao Agente ou Agen-
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tes do Governo Portuguez em Londres por cada oitenta e 
cinco libras esterlinas d'este Capital cem libras· esterlinas 
em Ap·(j)lices; o juro das quaes será pago aos smnestres no 
1.0 de Dezembro e 1.0 de Junho de cada• anno, vencendo
se o primeiro semestre no 1.0 de Junho de 18!~3; e as amor
tis-ações serão feita·s no 1.0 ele Ja·nei•ro de cada a·nno, devendo 
a primeira ter loga.r no 1.0 de Janeito cile 18U., S@rtean
do-se as Apolices no caso em que subam acima do par. 

AUT. 111. 

Sua Magestade o lmperndor do Brazil obriga-Se, na 
conformidade da Cenvençã@ addicional ao Tratado de 29 
de Agosto •de 1825, a extililguir completamente alté .ao anno 
de .1853 o capital ex-istente de emprestimo Portuguez de 
1823, que se .acha· a seu cargo. , 

A>mr •. IV. 

A presente Convençuo será ratificada, e as rati·ficações 
serão trocadas uo Rio de Janein> -. dentro d.m espaço de seis 
mezes, ou antes se for possível. 

Em testemunho do que, eós abaixo assignados, Pleni
petemoiari0s de Sua Magestade a .Rainha de Portugal e Al
garNes e cl.e.Sua Magestade o iJ!mpera.der doBraúl, em virtude 
{le nosses respectivos plenos• p(i)deres, assignám(i)S a present~ 
Convenção, e lhe fizemos p@r o sêllo dos nossas armas, de
druranuo cemtud.o o Plenipotenciario Pertuguez, que se via 
obrigado a aceitar a presente Convenção s.ub spe rali, em 

. c«;>nsequencia de d·iffer.ir em um ponto das lnstrucções que 
;receMra· do . seu Geverno. 

Feita na Cidaô.e do Rio de .Janeiro, aos 22 d.ias ao 
mez de .Julho do Anno do Nascimento de Nosso · Sen'hor 
Jesus Christo de 1842. 

(L S.) Ilclefonso Leopoldo Bayard: 
(L. S.~ · .Caetalllo Maria L(j)pes Gama. . 
(L. S.~ Manuel do Nasoime!ilto Castro e S1lva~ 



DECRETO DE !l5 DE JULHO D-g- 184~, A QUE SE REFE'RE O ~IE

MORANDU!\1 ANNEXO AO TllATADO CELEBRADO ENTRE AS 

COROAS DE PORTUGAL E DA GRAN-BRETANHA E~I 3 DO 

DITO l\fEZ E ANNO, PARA A Cü::\IPLETA ABOLlÇÃO DO TRA

FICO DA ESCRAVATURA. 

(DO EXEliPL!R OFFICIAL.) 

.Desejando . concorrer da maneira mais efficaz para a 
total abolição do deshumano trafico da escravatura, que já 
se acha dec.larado pirataria pelas principaes Poteocias da 
Europa; e Havendo Eu solemnemente feito uma igual de
claração para esse fim no Artigo xv do Tratado concluído 
c'Om Sua Mngestade a Rainha da Gran-Bretanha em data 
de 3 do corrente mez de Julho: Hei por bem, depois de 
o.uvido o Conselho d'Estado, determinar que ao dito orime 
do trafico da escravatura, declnrado pirataria n'estes Reinos 
e seus Domínios, S(\jam applicadas todas as penas estabele
~iaas pelo Decreto de 1 O de Dezembro de 1836. (1) Os 
Ministros e Secretarias d'Estado de tolhe; as Repartições. 
a-ssim o te,nham entendido e l'aç-am executar. 

Paço das Necessidades, em 2·5 de .Julho de 1842. 

RAINHA. 

Duque da Terceira. 
Antonio Bernardo da Costa Cabral. 
Barão do Tojal. 
Antonio ·d' Azevedo Mello e Car:valho. 
Antonio José Nl'aria Campello . 

.(1) Vae em seg.uida transcripto. 

18~2 
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DOCUfllENTO. 

DECRETO DE 10 DE DEZEnlBUO DE 1S3!õ SOBRE A INTEIR_á E CO\IIPLETA· 

ABOLIÇÃO DO TRAFICO DA ESCR.\VATIJIIA NOS DO~HNIOS P ORTUGU!J<: ZES, 

A QUE SE IIE!IERE O DE 25 DE JULH O DE 18 i2. 

(DO EX!l~I PLAH OFFICIAI,I.) 

Tomando em consideracflo o Relalorio dos Secretarias d'Estado 
das di fie rentes Repartições; He i po r bem decretar o seguinte: 

ART. I. . 

l~ica prohibida a exportação de escravos, sej a por mar ou por 
terra, em todos os Dom ínios Po r;!'.uguczes, sem excepçüo, quer .se- . 
j am situados a0 Norte, quer ao Sul do Eq uad or, desde. o dia em 
que na Capital de cada um dos ditos Do mínios for publi cado o 
presente Decreto . - · 

A!IT. U. 

É do mesmo mo do prohibida a importação de escravos feita por 
mar, sob qualqll er pre texto qne se prc[enda fazer . 

§ unico . Tod o o escravo que for im portado por terra, deverá 
ser competentemente manifestado á sua chegada ao terrilorio P or
tu guez. 

.AUT. 111. 

É exceptuada das regras estabelecidas nos Ar tigos 1 e n a ex
portação e importação do s esc ravos feita por um co~ono, qu er na- · 
cional, quer estrangeiro, qu e de um a pa rte elos Dorninios Po rtu
guczes em Africa for estabelecer- se em ou Lra par te dos mesmos Do- . 
minios no Continenbe, ou l lbas Africanas . · 

§ unico. É do mesmo modo exceptuada da regra estabelecida 
no Arti go II a importação de escravos po." mar feita po r um colono, 
quer nacional, quer estrangeiro , qu e de qualquer paiz não sujeito 
á Minha Corôa vier esta belecer-se em algum dos Dominros d'ella 
em Africa. 

AUT. IV . 

A facmldade concedida pelo Ar t igo m in p1·incipio d'es te De
creto será regulada pela maneira seguinte : 

§ 1 .0 O numero de escravos exportados, ou importados , se
gundo a permissão excepcional de que t·ruta o refer ido Arti go IH 

in principio, nunca poderá ser m ais de dez . 
§ 2. o Antes ela exportação declarará o s,e nbor dos escravos, 

perante a Auctoridades up cr ior da Alfandcga ao porto em que em
barca, o numero de escravos que leva , prestan do fiança idonea, e 
correspondente ao duplo do valor dos escravos que pretende expor-
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tar, de como ~tfcctivamente os ha de desembarcar no laga r a que 
declarou destmar-sc. 

§ 3 . o De se haver preenchido o que determina o§ antecedente 
se lavra rá auto em um livro especial que para isso haverá na Al
fandega, inserindo-se no mesmo aulo a declaração feita pelo senhor 
·dos esçravos, c o termo da fi unça por ellc prestada. 

§ 4. 0 A Auctoridade superior da Alfandega aonde se laYrar o 
Auto de que trata o §antecedente, enviará traslado autbentico do 
mesmo Auto, em ca rta cerrada ele officio, á Auctoridade superior 
da Alfandcga do porto a que o senhor dos escravos declarou desti
nar-se . 

§ 5 .0 O senhor dos escravos poderá, com certidão da apresen
tação d'ellcs, passada pela Auctoridadc superio r da Alfandega do 

·porto a que declarou destinar-se, mandar requerer alevantamento 
da fiança que prestou na Alfandega do porto d'onde saín. E lhe 
será immediatamente deferido. 

§ 6 . o Niio se apresentando o senhor dos escravos com elles, no 
praso de seis mezes contados da data do Auto de que trata o§ 3. 0

, 

á Auctoridade super ior da Alfandega do porto a que declarou ir, 
esta o participará officialmentc á Aucto ridadc superior da Alfan
dega aonde se lavrou o dito Auto , para que pelos meios competen
tes se faca cffcctiva a fianca. 

§ 1:• O fiado r , no cãso de provar naufragio, ou morte do 
affiancado, será absolvido da· fianea. 

No caso provado ele morte de ·todos os escravos declarados, ou 
de parte d'clles, lambem será o fiador absolvido do todo, ou da 
parte correspondente da fiança . 

AUT. Y. 

Por cada escravo exportado segundo o modo prcscripto no Ar
tigo xu in principio, se pagarão os mesmos direitos que se pagavam 
quando a exportação de escravos era permittida. 

§ 1. 0 Jguacs direitos serão percebidos por cada escravo que 
for importado nos casos permittidos pelo § unico do referido Ar
tigo m. 

§ 2." Os mesmos direitos se perceberão por cada um doses
cravos que forem importados por terra. 

ART. VI. 

Não se darão passaportes aos navios mercantes para os terri
torios Africanos situados ao Sul do parallelo de vinte graus de la
titude septcntrional, sem que seus donos e Capitães ou Mestres 
tenham assi.,.nado termo de não receberem a bordo d'elles escravos 
alguns, que 

0
não sejam os que pelo Artiil'o m d'este Decreto é per

mittido transportar. 
ART. Ylf. 

Os navios Portuguezes ou estra.ngeiros, que ~e apromptarem 
nos portos d'estes Reinos c Ilhas adpcentes, e ma1s portos da Mo
narchia, para navegarem para a Africa ao Sul do parallelo do vige-

184,'2 
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s~mo gr.au de latitude septentrional, serão visitados no dia da. sua 
saída pela Auctoridade civil do porto, acompanhada de um das 
principaes Empregados da Alfandega, ou na falta d'estes por um 
Official de fé, os quaes sob sua responsabilidade examinarão ·com 
o maior escrup.ulo e vigilancia o navio; e não achando cousa que 
cause suspeita, o deixarão . partir livremente. 

§ 1. o Encontrando porém objeclos que indiquem que o dito 
navio v.;.Íe empTegar-se no . ~raflco de escravos, serão estes object.0s 
tomados como contrabando, ficando incursos os interessados no 
navio, Capitã•o ou Mestre, os Pi·l0tos e os Carregad@res d'elle, nas 
penas abaixo declaradas. (Artigo xvn.) 

§ 2 . o Depois .d.a visita nada fHilderá ser recebido a bordo do 
navio. 

§ 3. o No caso de o navio não ser condemnado, deil'rundo C0ID'
tudo suspeitas de que se destina ao trafico de escravos, poderá a 
Auctoridade competente ex igir fiança sufficiente d@s inberessad<Os 
,no mes-mo navio, de .que não farão o dito tFafico. 

§ •4. 0 Se IilO espaço de dezoibo mezes não, B@UVer demmcia ou 
accusação, cont.ra o affiançado, ser-lhe- ha .levantada a fiança; e do 
mesmo modo, lhe será le\(a,ntada a fiança, airada q·uando dentro do 
referido praso seja accusado, se depois for absolvido. 

AllT. VIII. 

Os objectos qne se consideram indicar o projecto .de o.na-vio 
.se destinar ao Lra•fico de escravos, vão mencionados na Relacão an
.ne:x;a a este Decreto, q•UC d'elle faz parte, e ·vae assignada na daota 
de hoje pelo Secretario d'Estado des Neg.ocios Estuangei.vos, Ihc-
sidente do Conselho de Ministros. ' 

AllT . IX. 

Nos passa,pcntes q•ue se !!lerem aos navios merca•ntes par.a ro! 
mencionados Territori.os Africanos, irá sempre ex.pr.essa a clausula 

•de que sewdo emcontnados em co·mtravenção a es·te Decrebo pelas Em
barcações .de •guerna P.ortu•g.uezas, p0·de1'ão ser por ellas apresados.. 

ART. X. 

Os Capitã ~. ., dos navios mer.cantes, cpue ferem a qua.Iq,uer das 
portos dos mencionados territorios, logoque fundearem serão obri
gados a mandar cada um o passap@rbe do seu navio á Auctoridade 
superier da A.lfanàega res:pecliva, q.ue o conservará ·em seu .poder 
-até ao dia ida ,saoída do •navi•0>1a •que e}.! e pertenoe. 

§ t.• Nondlia ·da saida do •.naiVÍO• entregará a dita A'uctorida'de 
'O·jpassa1pa-rte ,d'elle ;ta um ·d.os Officia·es da mesma Alfandega, ·p.ri~ 
{}'tlal respon:d-erá, ,para <que este •passaon:do a hondo do nav.io, .e te:n;da · 
achado, pela revista que deve passar, que elle não C@ll!lduz escr.av.os, 
senão dos que trata u Artigo III, nem tem a seu bordo objectos dos 
.mencioníl<ilos na Relacã:o aiD!lilexa a este Becr.eto, ·entvegue o mesmo 
.passa•porte ·ao Capitã~ no acbe de se f~~er .de :vela, e .deJ!lois de .<ter 
~spendi'do. IE. de ,assim .. o haver cu•mpndo o dito Offic1al ·dará pa•r,w 
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por escripto á Auctoridade superior da Alfandega, que a fará guar- 1842 
dar no Arcbivo d'ella. - Julho 

§, 2. o Achando porém o mesmo Official a bordo escravos cuja 25 
exporlaç.ão é prollibida por este Decreto, ou algum dos objectos 
mencionados na sobredita Relação, fará deter o navio, e dará parte 
por escriplo á Aucto ridacle superior da Alfandega para se proceder 
na conformidade do mesmo Decreto . 

. \ ·RT. XI. 

Em todos os casos de transgressão do determinado n'este De
creto se imporá a pena do perdimento dos escravos, que foram ob
jecto da mesma transgressão. 

§, 1.0 Todo o escravo assim perdido ficará immediatamenteli
vre, e a Auctoridade competente lhe passará ex-officio a Carta de 
Alforria, sob pena de suspensão, se assim o não cumprir. 

§, 2': o A Auctoridade publica é o Tutor e Curador legitimo dos 
libertos ass im feitos; e es dará de s0ldada em hasta publica aMes
tres de offici,os mcchanicos, que se obriguem a ensinar-lhes os mes
mos officios. 

ART. XII. 

Em Lodos os casos em que segundo o A1'tigo antecedente ha 
perdimento ele escravos, se no acto da apprehensão não forem en
contrados todos, ou parte cl'clles, se fará sequestro nos bens de 
seus donos, compradores, vendedores, ou conductores, os quaes 
todos responderão in solidmn pelo valor dos escravos que faltarem. 

§, 1. " O valor dos escravos que faltarem será sempre compu
tado pelo preço que ao tempo do sequestro tiverem no mercado os 
melhores escravos . 

§, 2. o O sequestro será feito de modo quç segure toda a exten
são da resp0nsabilidade, segundo o valor dos escravos que faltarem 
houver de ser multiplicado, na conformidade das penas impostas 
aos que fazem contrabando. 

ART. XIII. 

. A falLa de cumprimento do que é determinado no § unico do 
Artio-o n ·.será punida, alem da perda dos eseravos, com as ou~ras 
pena~ impostas aos que fazem contraba·ndo, a~ quaes lhes serão ap
plicadas em seus differentes graus, segundo a gravidade das cir
cwnslancias. 

ART. XIV. 

Em todo o caso de omissão ou i.nexactidão de cumprimento do 
.determinado no Artigo IV, a Auctoridade superior da Alfa;ndega 
incorrerá na pena que lhe for julgada, segundo a guavidade da 
culpa. _ 

§, 1. o o. mínimo da pena será uma multa de.400$000 réis. 
·§ 2.o O maximo da pena s~rá u~~ multa de 1:200$000 réis, 

-e.om per,dimcnto do empFego, e mbahilJdade paFa outro quaa.quer. 

ART. XV . 

Todo 0 Mestre ou Capitão de navio encontrado ao . sul do vi-

--
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gesimo grau de latitude septentrional, e a menos de duzentas mi
lhas de distancia elo Continente de Africa, sem passaporte na fórma 
qu e prescreve o Artigo n, ou a quem se prove que fez aquella na:.. 
vegação sem levar o di~o passaporte, será p•unido com tres annos 
de galés; e. os donos, Capitão ou Mestre do referido navio ficam 
ob ri gados in so lidum a um a multa ig ual á metade do valor do 
mesmo navio . 

Al\T . XVI. 

A omissão ou negligencia ela Auctoridade Civil, ou do E mpre
gado ou Official de que trata o ArLigo nr, será punida com a multa 
de 600$000 féis .. paga por cada um d'elles. . 

§ nnico . Esta mul ta será em tresdob ro, com perdimento dos 
seus cargos c officios, c inhabilidade para outros quae.squcr, se lhes 
fo r provada connivenci~. · · 

AIIT. XVII . 

São applicadas aos transgresso res do que é determinado nos §§ 
:1 .0 e 2. o do Artigo vu as penas impostas aos que fazem contrabando . 

§ unico. No caso prevenidg por este Arti go se fará immedia
tamente embargo sobre o navio e sua carga para segurança d as 
multas em que possam ter incorrido o Capitão ou Mes tre, P ilotos , 
donos c carregadores d' ell e, pelas quaes todos responderão in so
lidum. 

, AUT. XVIII. 

O Officialda Alfandega que no cas o do § :1. o elo Arti go x der 
uma parte falsa, perderá o seu offieio, fic ará i nhabil para outro 
qualquer, e pagará uma multa de 4·00~00.0 réis. . 

§ unico. A Auctoridade superior da Alfandega que empregott 
o dito Official · que deu a parte falsa, pag·ará tambem a multa de 
600$000 réi s, se ela sua parte houve negligencia, a qual multa 
será em tresclo.bro, com perdimento elo seu emp rego e inhabilidade 
para outro q'ualquer, se tambem lhe for provada a connivencia. 

AR'l'. XI X. 

Os Governadores ou Aucloridacles principaes que as vezes 
d'elles fizerem em qualquer territorio dos Domínios Portuguezes, 

··l aonde se provar que por sua omissão ou negligenci a teve iogar a 
exportação ou importação de escravos, que não seja a permi'ttida· 
pelo Artigo 'u r d'este Decreto, incorrerão na perda dos seus respe
.ctivos cargos, e inhabilidade por tempo de cinco annos para servi
rem outros. No caso porém de se provar que ela sua parte tambem 
houve connivencia, alem de pagarem cada um a multa de réis 
2:000~000 a 5 :000~000 réis, te rã o a pena de degredo por espaço 
de cinco annos em um presiclio no interiot· da Afri~a. 

§ :1. o Os Capitães ou Mestres e Pilotos (los navtos que se em
pregarem no trafico de escravos, e os mais indivíduos encarregados 
da compra ou venda dos mesmos escravos para taes navios, e da 
sua conducção para elles, soffrerão pena de ga lés de ,~ois a cinco 
annos, e uma multa de 500$>000 réis a 2:000$000 rets cada um, 
e in solidum . · 
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§ 2·.0 Todos os mais indi vídu os encontracl.os a bordo dos na
vios empregados no mencionado trafic.o, não comprebendiçl,os 110 § 
antec.edente, serão condemnados a servirem de doi~ até quatro an
Q.os a bordo das Embarca<:ões Àe Guerra ·do Estado, sem venci
mento ele so ldo , e na classe que se j ulg;;tr por sentença, segundo 
a gravidade das circumstancias, · 

AllT. XX . 

Qualquer contravenção ao d ispos to n' este Decreto é declarada 
crime publ ico , e a sua accusação é da obrigaçíio especial dos Pro
curadores Regi os e sens Dejegados, sob pena ele suspensão, e com
petente alem d'isso a qua lqu er pessoa do povo, qu.e poderá ser tam
bem admittida a dar denunci as de qualquer sofuredita contravenção . 

ART . XXI. 

Nas transgressões d'este Decreto não h a prescripção para o co
nhecimento especial d'ellas e imposi ção das penas . 

ART . XXII . 

Os Juizes de Direito ?os respecti vos Districtos serão os compe:
tentes par a toma r conhccunen to das tra nsgrcssões d' este Decreto; 
mas das suas sentenças se appell ará sempre por parte da Justiça 
para o Su premo Tribunal de Commercio do Heino. 

§ nnico . Tanto osJuizcsdeDireito, comooTribunal, propor
cionarão·as penas como for de j us ti ça dentro dos limites prcscriptos 
por este Decreto . · 

AUT . xxru . 
Os· Consules e Vice-Consules de Por tu gal em qua lqu er porto 

estrangeiro, a que forem os navios Portuguezes, são encarregados 
da execução do presente Decreto; e achando alguma contravenção 
a ell e, poderã o req uerer á competente A.ucloridadc do paiz o em
bargo no navio, e prisão dos culpados, faz endo depois remetter o 
navio, presos e carga ao :Mini sterio da 1\fa r,inha, para mandar to
mar de tu do conhecimento pela Auctoridade a quem compelir. 

§ 1. 0 O Consul ou V ice-Consul, a quem se provar omissão na 
execução d'esLe Artigo, será punido com a perda do seu emprego., 
e inbabilidade para servi1· outro qu alqu er. 

. § 2. 0 Em caso de conni vencia , ~!em de incorrer nas penas 
mencionadas no § anlccedente, paga ra uma multa de 2:000$000 
réis a 5:000$000 réis. 

ART. XXIV. 

As som ma$ prov.eníentes de tod as as multas impostas, e fianç.a.s 
não levantadas serão· a pplicadas metade para o fisco, c metade para 
llm co,fre do f}~ a l se proverá <Ís n~cess idadés dos libertos,. que em 
,,irtude d'este Decreto tiv.erem o.blrdo sua Carta de Alforr1a. 

§ 1. o As Camaras Municipaes dos Di$lri~L?s respectiv~s serão 
as administrRdoras d'este cofre, e da sua adm1mstraçao darao conta 
{!. AuctOJiidade competente. 

§ 2.0 !Nos casos em que hou.ve.r den.un~.ia será dividida a quan-
To!!. VI . 30 

1·8i! 
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18í2 tia em tres parte&, sendo uma para o fisco ; uma para o cofre dos 
.Julho libertos, e a outra para o denunciante. 

2ti § 3. 0 No caso de apprehensão feita em terra, ou dentro dos 
portos, antes de se proceder á divisão de que trata o § antecedenbe, 
se tir{l rá precípua a quantia qu e por lei compete aos apprehensores. 

§ 4. 0 Nos casos de apresamento feito no mar, se seguirá , 
quanto á repartição da presa, o' que está determinado pelas Jjeis e 
Regulamentos anteriores. 

ART. XXV. . 

O presente Decreto será publicado na fórma do costume pelos 
Governadores dos Domínios UI trama rinos, logoqu e por elles for 
recebido; mas dando alem d'isso um exemplar d'elle a cada uma 
das Camaras Municipaes, ás respectivas Alfandegas e aos Juizes de 
Direito. 

§ unico. Pelo Ministcrio dos Negocias Estrangeiros serão re
meUidos exemplares do presente Decreto ás Legações e Ágencias 
Consúlares de Portugal em todos os paizes estrangeiros. 

Os Secreta rios LI 'Es tado das differcntes Repartições assim o te
nham entendido e façam executar. Palacio das Necessidades, em 
10 de Dezembro de 1836. 

RAINHA. 

Visconde de Sá da Bandeira . 
.Antonio Manuel Lupes Vieim de Castro. 
Manuel da Silva Passos. 

Relação dos objectos, que sendo achados a bo·rdo de qualquer navio, 
se devem considerm· como indicias de que alta se destina ao tra-

.~ fico de escravos, e o tornam S1tjeito ás disposições do Decreto de 
10 de Dezembro de 1856, de que esta mesn!:-a Relação faz parte. 

1. o Escotilhas com grades abertas, em vez de serem fechada s 
segundo é pratica nos navios mercantes. 

2. o Repartimentos, coberta corrida, ou separações em maior 
numero do que é costume ou necessario nos navios que fazem o 
commercio licito. 

3. o Taboas apparelhadas para formar uma segunda coberta , 
conforme praticam os navios 'de escravatura. . 

4. o Gargalheiras, algemas, anjinhos ou cadmas. 
5. 0 Maior quantidade de agua em pipas ou tanqu_es, do que a 

necessaria para o cons~mmo da equipa9em de _um navio mercante. 
6. o Uma quantidade extraordinana de p1pas ou barris para 

# 
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conter líquidos, uma vez qne o Capitão não possa apresentar cer- 1842 
tidão da Alfandega aonde despachou, mostrando que os donos do Julho 
navio prestaram fiança, e que essas pipas ou barris são destinados 25 
para azeite de palma ou de peixe, ou para qualquer outro com-
mercio licito. 

7. o Maior quantidade de celhas, gamellas ou bandejas para 
rancho, do que as necessarias para uso da eq uipagem de um navio 
mercante. 

8.• Uma caldeira de maior dimensão do que a usual, e maior 
do que aliás seria necessario para uso da equipagem; ou diversas 
caldeiras em maior numero do que as necessarias para este effeito. 

9." Uma quantidade extraordinaria de arroz, feijão, carne, 
peixe salgado, farinha de pau, mandioca, milho ou farinhas de·· 
qualquer especie, alem da que possa ser -necessaria para o sustento 
de equipagem, quando qualquer d'estes objectos não faça parte da 
carga, c como tal se ache no Manifesto . 

Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 10 de De
zembro de 1836 . = (Assignado)Yisconde de Sá da Bandeira. 



.ACCORDO FEITO ENTltE O ENVIADO EXTRAORDINAR10 E :ftH 

E O :ftHNISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEJUOS DE SUA MA 

TITUI.OS, PELA COM~IlSSÃO l'tUXTA PORTUGUEZA E BIUTAN 

GAL DURANTE A GUEURA DA RESTAURAÇÃO; ASSIGNci\)DO 

(Dll DOCUn!E!'iTO AU'rDEN1'ICO . )' 

Minute of Agreernent betwccn the British and Portuguese 
Govcrnments, for the issuc and payment of the Títulos 
of the Mixed .British anel Portugu.ese Cornmission. 

PREAMBLE. 

Tbe làbours of tbe Mixed Britisb and Portuguese 
Commission having advanced sufficiently to enable the Com
missioners to form an estimate of tbe probable amount 
which will be required for the paJment of tbe whole of the 
Titulo; to be issued· in conformity with · the awarcls o f the 
Commission, and a large number of the awarcls baving been 
prepared; the undersigned, Her Brilannick Majesty's Secre
'tary of State .for Foreign Affairs, and Her l\'Iost Faithful 
Majesty's Minister at this Court, have agreed to direct the 
Commissioners to issue Titulos to the claimants, in accor
dance wi{h Article VI of the Minute of Instructions signed 
on the 13 Lh o f November 184·0, and they have agreed 
upon the following Articles, containing regulations for the 
.issue and payment of the above-mentioned Títulos. 

(1) Vide na data de 13 de Novembro de 1840 Instmcções, e na de 
Portugueza e Brilannica. 



NISTRO PLENTPOTE!\"CIARTO DE SUA 1\L\GESTADE FIDEUSSll\U 

GESTADE BRITANNICA, PARA A EniiSSÃO E PAGAniENTO DOS 

NICA, AOS SUilUITOS BJUTANNlCOS QUE SE IIVIRAl\I ElU PORTU

EM LONDRES, A ~6 DE AGOSTO Dil 1342. {l) 

Minuta do Accm·clo entre os Governos Britannico e Portu
guez, pa·ra a emissão e pagamento dos l'·itulos da Com
missão Mixta Britannica e I:ortugueza. 

PREAl\IBULO. 

Árhando-se os trabalhos da Commissão Mixla Britan
nica e Portugueza sufficientemente adiantados para os Com
missionados poderem fazer um calculo da importancia pro
vavel que será necessnria pura o pagameoto da totalidade 
dos Títu los que têem de ser emitt idos na conformidade das 
adj udicações da Commisslio, e tendo já sido preparado um 
grande numero dos conhecimentos que representam essas 
adjudicações, os abaixo assignados, Secretario d'Estado dos 
Negocios Estrangeiros de Sua Mageslade Brilannica, e o 
Ministro de Sua lVlagestade Fidelíssima n''esta Côrte, con
iV Íeram em ordenar nos Commissionados de emitlirem Ti ~u
los a favor dos reclamantes, conforme o Artigo vr da Mi
nuta de Instrucç.ões assigoada a 13 de Novembro de 18q.O, 
e concordaram nos seguintes Artigos, que contêem regula
mentos para a emissão e pagnmeoto dos Títulos acima men
cionados. 

!!il de Junho de 1841 Regulamento Geral, relativos á Commissão Mixta 

18~! 
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ART. I. 

The undersigned baving heen informed, tbat according 
to an estimate made by the Commissioners, the sum of 
f, 162:500 is tbe probahle amount wbich Her Most Faith
ful Majesty's Government will be called upon to provide · 
for the payment of tbe Titulas to he issued by the Mixed 
British and Portnguese Commission, and for tbe .payment 
of the interest which will accrue thereon, until the amount 
specified in each Titulo shall be paid; it is hereby agreed, 
that Her Most Faithful Majesty's Minister at this Court 
shall deliver to Her Britannick Majesty's Secretary of State 
for Foreign Affairs, thirteen bills' drawr by the Portuguese 
Minister of Finance upon the Portuguese Treasury, in fa
vour of Her Britannick Majesty's Secretary of State for Fo
reign Affairs, for the sum of f, 12:500 sterling, each; and 
when those bills are delivered, the Commissioners will take 
the necessary steps for the delivery of the Titulas in the 
manner hereinafter statecl. 

AllT. H. 

The first of the above-mentio.ned thirteen bills shall be 
made payable on the -1st day óf October next, the second 
on tbe i"t of April, 184.3, and the remaining eleven bills 
shall be made payable in succession, each bill being paya
J~le six months f}fter the·preceding one. The payment of an 
instalment of the claíms shall commence so soon as each of 
the said bills shal1] be paiclr, and a day wi]]. be fixed, after · 
which the payment of each instalment will cease. 

ART. Il1. 

The Commissioners shall deliver to each claimant in 
whose favour a final award shall have been issued, or to 
his representative or heir, a Tit~tlo or Títulos, for the 
amount so awarded, and the Co'mmissioners s'ball take a 
receipt for the same in duplicate. And, notwithstanding the 
arrangement contemplatecl in Article xxxi of the «General 
Rules», signed on the 22d of June, 18li·1, lhe Commis
sioners are clirected to make the said Titulas paya~le to the 
claimant or to bearer, in arder to obviate the necessity of 
investigating and demancling prool's of the validity of signa,-
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ART. I. 

Tendo os abaixo assignados sido informados que, se
gundo um calculo feito pelos Commissionados, a somma de 
f, 162:500 é a importancià provavel do que o Governo de 
Sua 1\'lagestade Fidelíssima será obrigado a fornecer para 
o pagamento dos Titulas que se emittirem pela Cornmissão 
Mixta Britannica e Portugueza, e para o pagamento do juro 
que acrescer, até que a importancia especificada em cada 
Titulo seja paga; pela presente fica ajustado, que o Minis
tro de Sua 1\'{agestade Fidelíssima n'esta Côrte entregará 
ao Secretario d'Estado dos Negocias Estrangeiros de Sua 
Magestade Britannica treze letras sacadas pelo Ministro da 
Fazenda de Portugal sobre o Thesouro Portuguez a favor 
do Secretario d'Estado dos Negocias Estrangeiros de Sua 
Magestade Britannica, pela somma de ;C 12:500 esterlinas 
cada úma; e entregues que sejam essas letras, os Commis
sionados darão os passos necessarios para a entrega dos Tí
tulos pela maneira abaixo declarada. 

ART. JI. 

A primeira das ditas treze letras será a pagár no dia 1.0 

de Outubro proximo, a segunda no 1.0 de A . .bril de 1843, 
e as restantes onze letras serão a pagar d'ahi em diante de 
seis em seis mezes. o pagamento de cada uma das présta
ções a que os reclamantes têem direito começará logoque 
se effeitue o pagamento de cada uma das àitas letras, e fi
xar-se-ha um dia depois do qual cessará o, pagamento de 
cada prestação. 

ART. lU. 

Os Comrnissionados entregarão a cada reclamante, em 
cujo favor tiver sido passada a adjudicação definitiva, ou ao 
seu representante ou herdeiro, um Titulo ou Títulos, pela 
importancia assim reconhecida, e os Commissionados exigi
rão recibo em duplicado da entrega dos mesmos Títulos. 
E, não obstante o que está concordado no Artigo XXXI do 
Regulamento Geral, assignado e'? 22 de Junho de 1841, 
os Commissionados têem ordem de pagar os ditos Títulos 
ao reclamante ou ao portador, a fim de evitar a necessi
dade de · investigar e pedir provas da validade das assigna-
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Ui2 tures, at each time wl1en the ~ocuments are presented for 
A~jt0 payrnent. 

ART. IV. 

The time at which eaeh T'itulo is to be paid, shall be 
s·tateà therein. And in conformity wilh the Article VI of 
the <<M inute of Instructions)), and wiLh the Article xxx1 
of the «General Rules», each Tit'ulo shall contain a state
ment of tbe ·interest wh ioh the total amount therein speci
fied isto bear, until such amount shall be paid; and such 
interest shall he paid hall:...yearly, at each period fixed -for the 
payment of ins talments. 

I ART. v. 
Ali awards upon ·claims for «Prize Monep, shall he· 

provided for in distinct and separa te Titulas, the . amount 
of which shall be pnid in full, at Lhe . time fixed for the 
payment of the last instalment. 

AllT. VI. 

If any holder of a Titulo should neglect to present the 
srime during the perioà announced for the payment of ench 
instalment, the amount due thereon will not be pa id until 
the period next ensuing; and the l10lcler will not be enti
tled to receive interest upon such Titulo . for the lime thus 
intervening. 

AHT. VII. 

If, before tl1e closing of the Commission, it shonld turil· 
ou.t that the sums awarded to the claimants should exceed 

.,, the sum of ;et62:n00, the Portuguese Government ;will,. 
on receiving ioformation to t.bat effect, give another bill 
'for the amount requ ired, payable at the some date as the 
thirteentb of the bi lls mentioned in Article n. Anel if, on 
frhe other hand, the total sum awarded should prove to he 
less than tbe sum estimated, the British Government will 
cancel sueh th irteenth or final bill, on receiving from the Por
tuguese Government, in exchange for the bil l so ~ancelled·, 
ànother bi ll for the exact amount required, and made paya
ble at the same time. 

ART. vnr. 
At the conclusion of the payments, the Titulas sball be 
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túras, de cada uma das vezes em que os documentos forem 
apresentados ,para pagamento. 

ART. JV. 

A cpocba em que rada Titulo tem de ser pago será n'elle 
declarada. :E, na conformidade do Artigo VI da -~inuta de 
lnstrucções, e do ArLigo xxxi do .Regulamento Geral, 
cada 'Titulo levará uma declaração do juro que deve ter a 
importuncia total n'elle especifit:udo, até á conclusão elo pa
gamento; e esse juro será pago por semestres, em cada um 
dos periodos fixa'dos para o pagamento das prestações. 

ART. V.-

t odos os creditos provenientes de dinhei-ro de PTezas, 
Serão entregues em Títulos di stinctos e separados, cuja im
por!ancia será paga por inteiro, na epo:.;ha fixada para o 
pagamento da ul tima prestação. 

ART. VI. 

Se algum possuidor de um Titulo deixasse de apresen
ta-lo durante o per iodo ann unciado para o pagamento de 
cada prestação, a sua importnncia só será paga no período 
seguinte; e o portador não terá di rei to a receber juro de 
similhante Titulo pelo tempo acrescido. 

ART. VJI. 

Se, antes de dissolvida a Commi~sfio, acontecesse que as 
quantias adjudicadas aos reclamantes excedessem a somma 
de ;C 162:500, o Governo Portuguez, sendo para esse fim 
iuformado, dará outra letra pela importancia requerida, pa
gavel na mesma data que a decima terceira das letras men
cionadas no Art igo n. E se, por outro lado, a somma total 
adjudicada fosse menor que a somma calculada, o Governo 
Britaonico cancellará a decima terceira ou ul tima letra, re
cebendo do Governo Portuguez, em troca da letra cancel
lada, outr;J. letra pela quantia exacta requerida, e pagavel 
no mesmo tempo. 

ART. VIIT. 

Concluídos os pagamentos, os Títulos serão cancellados; 
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cancelled; and the Titulos so cancelled sball be deli vered 
to the Portuguese Goveroment in acquittance of the claims 
of British subjects who served in the Portuguese army and 
uavy during the late war for the liberation o f Portugal; 
but the said acquittance shall not extend to claims on ac
count of pensions, for the regular payment ·of which sui
table permanent provision shall be made by the Portuguese 
Government, so soon as tbe Commissioners shall make 
known to the Portuguese Governement the total amonnt of 
such pensions. 

\ ART. IX. 

The Commissioners are bereby authorized to make, 
from time to time, such further rules and regulations as 
they may deem requisite, for the protection of tbe Portu
guese Government li·om fraud, and for the guidance of the 
claimants; and they will talce care to exact from the agents 
of absent parties good and sufficient security for tbe dUe 
performance of the trusts undertaken by those agents. 

Aberdeen. 
Torre de Moncorvo. 

Foreign Office, Augus't 26, 1842. 
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e assim cancellados serão entregues ao Governo Portuguez 
como paga e quitação das reclamações dos subditos Britan
nicos que serviram no exercito e armada Portugueza du
rante a ultima guerra da restauração de Portugal: mas a 
dita quitação não se estenderá a reclamações por pensões, 
para cujo regular pagamento o Governo Portuguez tomará 
as competentes medidas permanentes, logoque os Commis
sionados tiverem informado o mesmo Governo da importan
cia total d' essas pensões. 

ART. IX. 
Pela presente ficam auctorisados os Commissionados a 

estabelecer, de tempos a tempos, aquellas regras e a publi
car os ulteriores regulamentos que julgarem necessarios, 
para pôr a coberto o Governo Portuguez de qualquer frau
de, e para governo dos reclamantes; e terão os Commissio
nados todo o cu idado de exigir dos agentes de partes ·au
sentes boas e sufficientes seguranças quanto á devida exe
cução dos encargos que os ditos agentes aceitaram. 

Aber.deen. 
Torre de Moncono. 

Secretaria dos Negocios Estrangeiros, 26 de Agosto 
de 184.2. 

1842 
Agosto 

26 



1M2 
Outubro 

22 

ARTIGO ADDTCIONAT, AO TRATADO CELEBRADO ENTRE AS co· 
·DJi 18412, PAliA A CODJPLETA ABOT,IÇÃO DO .THAFlCO DA ES 

"JIESJ10 ANNO, E lL\TifoiCAOO POH PAHTE DE PORTUGAL 

ULTli\10 MEZ, SENDO AS lUTIFlCAÇÕES TROCADAS Eai LISBOA 

(00 OniGINAL QUE SE GUAnDA NO AnGnl\'0 DA SB 

A1't1"go Adcliâonal ao TTatado concluído em Lisboa aos 5 
de Julho de 184.~. ent1·e Portugal e a Gran-Bretanha, 
para a suppressão do Tra fico da Escravatu,ra .. 

Visto que o Regullnllento a respeito do tratamento dos 
negros lib erto~, contido no Annexo C do Tratado entre Sua 
Magestade a Hainba de Portugal e Algarves, e Sua Mages
tade a Rainha do Reino Unido da Grau-Bretanha e Irlanda, 
assigml*do em Lisboa aos 3 de Julho de 1811-2, está decla
rado, pelo Artigo XIII do dito Tratado, haver sido e-,tabele
cido para o fim de garantir a liberdade de taes negros; 

E vist~ que nas Colonias Britannicas, nas quaes, ·em 
execuçilo do dito Tratado, se tem estabelecido Con)missões 
Mixtas, já existem em vigor, ou podem de fuíuro ser pro
mulgadas Leis ou Regulamentos com força de Lei, mais 
bem adapta elos ao sobredito proposito; e que a conservação 
de taes Leis ou Regu lamentos seria por isso mais· conforme 
ao fim salutar que as duas Altas Partes contratantes teem 
em vista; 

'Fica portanto ajustado que nas Colonias. Britannieas, 
aonde taes Commissões lVlixtas estão estabelecidas, e aonde 
as Leis ou Hegulamenlos com força de Lei, existentes sobre 
o ohjecto do tratamento dos negros libertos, já são mais 

(1) Ignorilmos no certo o 'dia em qne foi ratificado pela nossa parte. 



RÔAS DE PORTUGAL E DA GRAN- BllETANHA El\1 3 DE JULHO 

CRAVATURA, ASSJGNADO El\1 LISBOA A 22 DE OUTUBRO DO 

El\1 NOVEJ\IDRO, (1) E PELA DA G.RAN-BRETANHA EM 8 n'ESTE 

El\~ 24 DO DITO lUEZ E ANNO. 

CRETAlliA ll'ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRA NGEIROS.) 

Additional Article to the Trcaty concluded at Lisbon on the 
5'·d o f July 4 842, between Po1·tugal and G'reat Britain, 
for lhe s,upp1·ession of the Tmf!ic in Slaves. 

'\7\~ereas the Regulations in respect to the treat~ent 1842 
of liberated negroes, coota ined in An.oex C of the Treaty Outubro 

hetween Her Majesly the Queen of Portugal and the AI-
22 

garves, and Her Majesty the Queen of the United Kingdom 
of Gl1eat Britain and Ireland, signed at Lisbon on the 3"d of ' 
July 1842, are, by the 13th Article of that Trealy declared 
to be eslablisbed for the purpose of garanteeing the liberty 
o[ such negroes; 

And whcreas within the British Colonies, in whioh, in 
p.ursuance of the saiu Treaty, Mixed Commissions have been 
eslablished, there are already in force, or may be hereafter 
enacted Laws or Regulations having Lhe force of Law, bet
ter adapted for the purpose aforesaid, and the maintenance 
of such Laws, or RegulaLions would therefore be more in 
accordance wilh the salutary end which the two High Con-
tracting Parties have in view;. . . . 

It is tberefore agreed tbat m the BntJsh Colon1es where 
such Mixed Commissions are established, and where the · 
existing Law or Begulations havi~g tbe force of Law, on 
the subject of the treatment o[ hbera.ted negro.es, are al
ready better adapted, than lhe Regulatwns contamed in the 
Annex C, to gar~ntee the liberly of negroes liberated, under 
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1842 adaptados do que o Regulamento contido no Annex0 C, 
ou~2bro para garantir a liberdade dos negros libertos, ·em virtudé 

do dito Tratado, deverão as Commissões Mixtas considerar 
taes Leis ou Regulamentos, como . substituindo o Regula

, mento especia.l do Annexo . C, em lanto quanto possam ser 
no todo ou em parte mais proficuos.aos ditos negros libertos. 

Fica igualmente ajustado que ·as Commissões Mixtas es
belecidas nos Domínios Col9niaes.de.qua•lquer das duas Altas 
Partes Conbtatantes, .em virtude do sobredito Tratado, serão 
plenaménte auctorisadas para1 admittir de futuro similhantes 
subslituições, no CQSO de serem para o diante promulgadas 
nas Colonias de Sua Magestade Fidelíssima, ou nas Colo
nias de Sua Magestade Britannica, quaesquer Leis ou Re
gulamentos com força de Lei, mais bem adaptados a garan
tir a liberdade, e a assegurar o bem-estar dos negros libertos 
nas ditas Colonias. 

' Quaesquer Leis ou Hegulamentos com força de L'ei, 
pelos quaes alguma das disposições elo Annexo C for sub
stituída, na conformidade d'este Artigo, serão de:vidamente 
c0mmunicados, como o caso o pedir, por uma Alta Parte 
l:ontratante á outra. 

O presente Artigo Addicional terá a mesma força e va
lidade como se estivesse inserto, palavra por palavra, no so
bredito Tratado de 3 de Julho de 1842·. 

Será ratificado, e as ratificações d' elle serão trocadas 
em Lisboa no termo de seis semanas, a datar da sua assi- · 
gnatura; ou mais cedo se for possível. 

Em testemunho do que, (!)S respectivos Plenipotenciarios 
' o assignaram, e firma~am .com o sêllo das suas armas. 

I 

Feito . em Lisboa, aos 22 dias do mez de Outubro do 
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1842. 

(L. S.) Duque de Palmella. 
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the said Treaty, the Mixed Commissions shall·corisider such 
laws or Regulations as superseding the spe~ial Recrula
tions of Annex C, in as much as they may either wholly, 
or in part, be more beneficiai to the said liberated negroes. 

1t is equally agreed that the Mixed Commissions esta
blished in the Colonial Dominions o f either o f the two High 
Contracling Parties, in virtue o f the aforesaid Treaty, shall 
be empowered with full authority to admit in future simi
lar substitutions in the case of any Laws, or Regulations 
having the force of Law, being hereafter enacted in the 
Colonies of Her Most Failhful Majesty, or in the Colonies 
of Her Britannick Majesty, better adapted to garantee the 
liberty, and ensure the wellfare of the liberated negroes in 
the said Colonies. 
. Any such Laws, or Regulations having the force of 
Law, by which any of the Regulations of Annex C shall he 
superseded under this :Article, shall be duly communica
ted, as the case may he, hy the one to the other of the 
High Contracting Parties. 

The present Additional Article shall have the same force 
and validity as if it had been insertecl, worcl for word, in 
lhe aforesaid Treaty of th~ 3rd of July 1842. ' 

lt shall he ratified, and the ratifications thereof shall 
he exchanged at Lisbon at the expiration of six weeks from 
the date of its signature, or sooner if possihle. 

lu witness whereof the respective Plenipotentiaries have 
signed the same, and have affixed thereto the seals of their 
arms. 

Done at Lisbon, the 22d day of October, in the year of 
Our Lord, 1842. 

(L. S.) Howard de Walden. 
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CIRCULAR 'DO l\JINlSTRO E SECRETARIO D'ESTADO DOS NEGO

CIOS ESTRANGEIROS DE SUA. JlfAGESTADE FIDELLlSSDL\ AOS 

ltEPRESENTANTES DAS CÔRTES ESTRANGElUAS Ei\1 LISBOA, 

DANDO POR ABOLIDOS TANTO O PiUViLEGIO DAS CONSEI.t-

. VATORfAS , COMO O DA ISENÇAO no MANEIO DE QUE GOSAVMW:· 

Eilf PORTUGAL OS SUBDITOS DE DIFFERENTES NAÇÕES; DA

TADA DE '24 DE OUTUBRO DE 184~. (1) 

(AP. CRI'I'.O ll! SECRETAIIIA D'E!'TADO JJOS l'EGOCIO!' ESTRANGEIROS. - LIV . 1 

D,E CtnCULARES AO CORPO J)IPLOMATICO.) 

Pelo Tratado de Commercio e Navegação, conclui do 
entre este Governo e o da Grau-Bretanha em 3 de Julho 
do corrente anno, acha-se abolido o privilegio do fôro es
pecial nas causas dos subditos Inglezes, bem como ficam 
sujeitos ao tributo geral do 1\'Ianeio aquelles dos di tos sub
di los que exercerem qualquer industria em Portugal, sem 
excepção alguma. 

Achando-se pois abolidos estes privilegios para com uma 
Nação que ou os gosava em virtude de Tra_tados ou por 
concessões especiaes, não é possível conserva-los para eom 
aquelias que sómente os gosavam porque o Governo Por
tuguez as considera,va como a Nação mais favorecida. Mas 
no momento em que me cumpre levar esta noticia " ao co
nhecimento de V., tenho eu a maior satisfação em poder 
par ticipar-lhe, para que se sirva comrnunica-lo ao seu Go
verno, que nos Projectos de Lei, que vão ser presentes ás 
Côrtes, para estabelecer legalmente as garantias que acom-

( l ) Pa.ra dar uma . idéa do modo por que entre nós se introduziram 
muitos -dos abusos a que esta Circular poz termo, pareceu-nos que nada 
l1avia. mais claro. e ao mesmo tempo mais resumido do que a informação 
que em seguida se transcreve, e que foi transmittida em Officio de 7 de Maio 
de 1834 pelo Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao dos Negocias Eccle· 
siasticos e da J usliça. 
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panham ns respectivas provisõ~s do dito Tratado, tem o Go
verno d~ Sua Magestade resolvido comprehender geralmente 
os subdrtos de todos aquelles Governos com quem se acha 
em relação de paz · e amizade. 

Aproveito esta occasião para reiterar a V. os protesto~ 
da minha mais distincta consideração.• 

S~cretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 24 
de Outubro de 1842. 

José Joaquim Gomes d-e Castro. 

N. B. A Circula·r acima transc1·ipta foi dú·igida aos 
Representantes das Côrtes seguintes: . 

Austria, Belgica, Bmzil, Dinamarca, Estados Ponti
ficios, Estados Unidos, França, Hespanha, Paizes Baixos, 
Pru,ssia, Russia, Sardenha e Suecia . 

DOCUMENTO. 

0FFICJO DO MINISTRO E SECRETARIO D' ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRAN

GEIROS AO DOS NEGOCIOS ECCLESIASTICOS E DA JUSTIÇA, SOBRE O 

PRIVILEGIO DOS JUIZES CONSERVADORES DAS NAÇÕES ESTRANGEIRAS, 

DE i DE ~tAlO DE 19 31 . 

111.mo e Ex .m• Sr. 

Em resposta aos varios Officios que pelo ante~essor de V . Ex·.• 
llle foram dirigidos nas datas de 7 e 17 de Janeuo, 14 de Março 
e 1.• de Abril ultimos, desejando saber em virtude de que Trata
dos se concedeu um Juiz Conservador aos Francezes e a outras Na
ÇÕes, e, na falta de Tratados, quaes são os fundamentos de tal con
cessão; tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex.• a inclusa In
for~ação, assignada pelo Official d'esta Secretaria d'Estado, José 

TOll, VI. 31 
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Nunes de Carvalho, na qual supponho que V. Ex .• achará os es-
clarecimentos requeridos . 

Deus guarde a V. Ex." Secretaria d'Estado dos Negocios Es
trangeiros, em 7 de Maio de 1834. 

m.mo e Ex .mo Sr . Joaquim Antonio de Aguiar. 

Agostinho José Freire. 

INFORMAÇÃO . 

Ill.mo e Ex.mo Sr. 

Para responder ao Officio do Sr . Ministro da Justrça de 7 
de Ja•neilro proximo passado, s~hre a origem dos Juizes Conserva
dores e da sua concessão a varias Nações; sendo este um dos pri
vilegios de que gosam os Estrangeiros n'este Reino, é preciso pri
meiramente observar que nos primeiros tempos em que Portugal 
comer.ou a ter commercio. marítimo com as outras Nacões os Se
nhore's Reis d'esle Reino não só concediam aos Estrang~iro~ salvos
conductos por 'tempo limitado para assegurar a sua. vinda e livre 
retirada dos nossos portos, mas cbncediam.:lhes tamhem privilegios 
para a sua residencia a fim d'elles aqui viverem com perfeita se
gurança e commodidade; tudo com o intuito de convida-los e atra
hi-Ios a vir commerciar comnosco. 

Eram pois ~stas concessões de salvos-conductos e privilegio5 
•\ então espontaneas da parte dos Soberanos Portuguezes, e suppriam 

n'aq•uelles primei1•os tempos a falta de Tratados: a sua duração, 
como disse, era limitada e dependente da confi·rmação clos Sobe
ranos successivos. 

Durou esta pratica de concessão, renovação ou confirmação dos 
privilegios por mais de dois seculos, de sorte que os Estrangeiros, 
acostumados ás liberdades e commodidades que ellés lhes ]>rocu
ranm, entendiam que não poderiam viver de outra sorte em Por
tugal, pelo qae faziam interessa1r os'proprios Soberanos estlralllgei
ros em solicitar a concessão e conservaciro dos privi,Iegios aos seus 
respectivos sufbditos, com a promessa de'tambem concederem iguae6 
pri'ivilegios aos subd~•tos Portuguezes nos seus Estados. 

Quando •porêm as Potencias estrangeiras co_meçaram a faze'r 
TcrlFtados comnosco de paz, crlliança ou co'?mercio, não se esqiíl~ 
c.er.am de irntroduzi.r n'e]l]es ·UID .NI"bigo estJil<IÜM:.tdl!l a. con'Sérv.açi~ 
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ou ~oncessão dos privilepios, incorporand~ até alguns d'elles, para. 
~a1s segurança, nos mesmos Tratados; e c1s-aqui em summa 0 que 
e_bastante dizer sobre a origem c continuação de todos os privi!e
glOs, em que se comprebende o da Conservatoria. 

Passando a tratar em particular da origem do Juiz Conserva
dor, (1) ou Juiz privativo dos Estrangeiros para as suas causas 
convem saber que todos os privilegias foram originalmente conce~ 
didos a petição dos Estrangeiros, representando ellcs as injurias 
que se lhes faz iam, ou os prejuízos que soffriam pela operação de 
algumas Leis nossas, de sorte que os Soberanos lhes deferiam como 
então parecia justo; e o que os subditos de uma Nação obtinham 
em seu favor, passava commummente a ser pedido e igualmente 
obtido pelos subditos das outras. 
. . Assim, o motivo da creação do Juiz Conservador foi o pre
JUizo e embaraço que sotrriam os Estrangeiros em terem de levar 
a~ suas causas a diffepentes Juizos, segundo os differentes fóros pri-

. '\'tlegiados que tinham os seus contendores Portuguezes, e o que
rerem os Senhores Rei8 d'este Reino favorece-4os, facilitando-lhes 
o processo e decisão dos seus litígios. 

No principio, o Juiz privativo foi-lhes dado sómente para as 
c~ usas procedentes de mercancia; depois ampliou-se-lhes este pri
vüegio para todas as suas demandas cíveis ou crimes, excepto com 
o Fisco. 

Progressão chronologica do estabelecimento das Conse1·vatorias. 

A primeira concessão que se encontra de Juiz privativo foi 
feita aos Inglezes por El-Rei D . Fernando, na era de 1405 ou 

(1) Como esta Informacão lrala com mais especialidade dos Juizes Con
•ervadores, do que do Lributo" do i\laneio, entendemos dever acrescentar aqui que 
a isen~ão d'csle ultimo não foi de seu prinr.ipio desi.gn~damente concedida por 
Tratado a nação alguma. Os Inglezes foram os pnme1ros a quem por Alvar.á 
de 29 de li! aio de 1G5G se concedeu um La! privilegio, o qual tendo sido con
&ervado em segredo por cerlo tempo, foi depois pela Ordem dos Tres Eslados, 
de 18 de Julho de 1699, passada em virlude do Decreto de 9 do dito mez e anno 
ampliado aos )?rancezes, Hespanhoes o Hol!andezes. , ' 

Declarou-se mais Larde, em Resolução de 18 de Março de 1728, que esta 
is.enção se niTo entendia a favor d'aquelles s~bdilos da? ditas quatro Naçõc~ pri
VIlegiadas, que em Portugal exercessem offic1os mecamcos, ou que n'elles tlyes-
aem lojas em que vendes5em gene~os por peso ou medida. . 
. Declarou-se mais, por Port!lna ~e 2 de Ju!~o de ~812,_§ li.•, que o~ nego-

C!antes estrangeiros, qu~ por le1 dev1~m s-osar d esla 1sençao, nem po_r '.sso se
fiam isentos da contribtucão extraord10ana de defeza, que, posto consistisse no 
dobro da decima foi conside~;ado um im~osto diverso, que não deviam deixar 
de ~agar. Esta uÚima disposição r.oi confirmada expressamente quanto aos ne
goctantes Britannicos pela P~rtana d~ 18 ~e Julho d.e 1814,. ao !'!esmo tempo 
que por ella se mandou conllDuar 1!- 1sençao da dec1ma ordmana do Manei 0 
eoncedida exclusivamente aos negociantes de grosso trato. 
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anuo de 1367, em Carta Regia (1) dirigida a Fernão Rod ri gues, 
Juiz dos Feitos da Alfandega de Lisboa, em que lhe diz: «Dou
cc vos por J uiz nos feitos que elles (Inglezes) houverem com algn mas 
«pessoas de meu Senhorio, sobre algumas mercador ias que com
cc prarem c venderem d'essas pessoas, ou essas pess9as cl'ellrs; » com 
exp ressa menção de que n inguem mai s tomasse conhecimen to de 
taes demandas d 'elles óu.. com ell es am Tasão da maTcacloroias . 

Assim contin uou o Juiz da Alfandega, por muitos aunos, a 
conhecer dos feitos elos Inglczcs. 

P or AJvará de 3 de Outubro de 1504, EI-Rei D. Manu el, 
'' por fazer mais favor ás Companhias dos Allemães residentes na 
cc Cidade de tisboa, lhes concedeu que n en hu m d'ellcs, nem pessoa 
cc Allemã de sua cJ.sa, fosse preso nem detido po r causa- crimP., c se
'' não pelo Corregedor do Cível da Côrte on por sua ordem, e que 
«nenhuma outra Justiça entrasse em suas casas senão o dito Cor
« regedor, ou q uem elle mandasse.» 

E por outra CarLa de Pri vilcgios que EI- Rei D. Manuel con
cedeu aos ditos Allemães, em 30 de Agosbo de 1509, lhes deu o 
mesmo Corregedor do Civcl da Cidade de Vsboa para Juiz em to
dos os seus feitos ccassim Crimes como Cíveis, que n'c'Jia e seu 
«lermo , até seis legttas, tivessem, quer fossem auctores ou réus, 
«não sa entenclando isto cont1·a pessoas p·rivileg-ic:.cla.s que tivessem. 
"Juiz poT seu. p·ri-vilegio; porque á cerca dos taes se guardaria a dis
" posição do Direito · Comm um; ten do o tal Corregedor sómente 
«Alçada até á quantia ela 10$.000 Táis, sem d'elle haver appellação 
ccnem aggravo; c d'abi para cima se far ia o feito concluso para se 
"despachar na Casa do Cível com dois Letrados, c sendo necessario 
cc com quatro, sendo sem pre o dito Corregedor executor das Sen
" tenças que d'entrc ell e e os ditos Desembargadores saissem. » 

Po rém , sobre as Causas de Direitos qne pertencessem á Fa
zenda Real, suscitando-se duv ida se 'dever ia tambem conhecer 
d' ell as o mesmo Corregedor do Cível, decidiu EI-Rei D. Manuel 
em um Item. da Carta de Privilegios de 7 de Feverei ro de 1511, 
que conhecesse d'ell as o Cont~dor Mór em prim eira instancia com 
appellação c aggra vo para os Veedores ela Fazenda . ~ 

Em 1·512, requerendo os Sicilianos que se lh es désse um Con
sul no Reino do Algarve , para determinar suas dema ndas c deba
tes, concedeu-lhes E l-Rei D . Ma nuel o Corregedo r do dito Reino 
«pa ra conhecer dos debates entre e11es e os da terra, quer fossem 
"auctores ou réus, sõbrc causas tocantes a mercadoria, o qual des
«pachasse ccm·dois mercadores d'enlre ell cs, ou dos da terra, que 
« elle escolhesse cada vez qu e by houvesse os d itos debates, sem 
«mais appelação nem aggravo , e que lhes déssejuramcnto; e que, se 
cc by houvesse debates en tre elles e os Rendeiros, conhecesse d'elies 
cc o Contado r, estando by o Feitor, e ambos com ell e despachassem 
cc finalmente sem mais appcl lação nem aggravo.; e q ue não se acer
« tando hy o cl ito Contador, o fizesse o dito Fe1tor com o dito Cor
c< rcgedor. 

(1) Vide nossa Collecção, Tomo '• pag. 206, c nota a pag. 204. 
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Por Carta de 1529 lhes foi r~n?va~o e,s tc e outros privilegias. 
Aos Inglezes se renovou o pnv!legw do fôro da Conservatoria 

perante o Juiz da Alfandega por Carta de D. João IH de 6 de 
Março de 1536, corno ~ambem depois por Carta de Filippe I de 
1609 ou 1610. 

Por um Assento da Relação de 1634 se decidiu, em respeito 
ao que manda a Ot·denação no liv. 1. 0 tit. 52§ 9. 0 que «O Privi
u legio do Juizo da Conservatoria, concedido aos Inglezes por rasão 
''e respeito das mercadorias e dividas que d'ellas resultam, para as 
uquaes limitada e prívativamente são deputados para Juizes os 
11 Ouvidores da Alf;:ndegíl em favor do Commcrcio do Reino,» não 
Podesse conhecer d'cllas outro Juiz, tanto mais n'aquella epocha, 
em que estavam feitas Capitulações de Pazes entre os Reis d'este 
Reino e a Inglaterra, em que se ratificaram as liberdades e privi
legias dos ditos mercadores Inglezes. 

Antes do Alvar<Í de 16 de Setembro de 1665 ainda se excitava 
duvida, se os Inglezes podi'arn ser demandados fóra da sua Conser- . 
Vatoria por pessoas que tivessem fóros privilegiados, e por este 
Alvará se decidiu que não podessem ser demandados senão perante 
0 se u Conservador, excepto em cansas pertencentes ao 11isco. N.'este 
Al~ará se explica a r a são por que se concedeu aos Estrangeiros o 
Ju1zo da Conservatoria, que foi parn que se não diverti ssem da 
mercancia com serem al'ocadas as suas causas para vari..os Juizos, 
e embaraçadas com declinatorias segundo os fóros privilegiados dos 
seus contendores. · 

Até ao m eado do seculo xvn tiveram constantemente os In
g.lczcs por Conservildor o Juiz da Alfandega, e as outras Nações 
tinham o Juiz do Civel da Cidade mais antigo . Não sei em que 
anno os Inglezes ped iram e se lhes deu para Juiz um Desembar
gador da Casa ela Supplicaçiio; porém sabe-se que á imitação el'elles 
Ped iram lambem outras Naçõe.j) All iadas, éomo a Hollandeza, a 
Franceza c a Hespanhola um Juiz privativo para cada nrna d'el
las do mesmo predi ca menlo de Desembarg;:dor da Casa d11 Suppli
caç~o; e depoi s Lambem as outras Nac;ões que não tinham Tra tados 
comnosco, d'onde se ori3·inon a creação de novos privilegias de 
prcferencia do fôro de umas ao das outras , quando houvesse lití
gios cn lre os subdi los rcspecti vos. 

P or Alvará de 20 de l\Jaio de 1683 foi confirmada a nomea
ção que os Fral~cezes fizer ;; m de um Desembargador ela Casa da 
Supplicaç~o para seu Conservador privativo, como tinham os In
glezes; ob'serrando-se assim o Capitulo da J.iga cciebrado com EI
Rei Christianissimo, pelo qual se devem conceder aos Francezes os 
m esmos pri >ilcgios q ue aos lnglezes e Ho llam1 ezes. 

Por Alva rá de 7 de A bril de 1685 se ordenou qne, havendo 
demanda entre !nglezes e Prancezes, se litigaria no fôro do réu, 
como lambem que o privilegio do fôro dos l1rancezes prct'erisse, 
como o dos Inglczes, a todos os o utro ~ f~ros privil~giados (Portq
g~ezes) ~Jcsrno os incorporados em D lf(~Jto .. Isto amda era porém 
somente em causas procedentes de mercancia. 
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Por Alvará de 22 de Novembro de 1688 se concedeu pa ra 
Conservador da Nação Hespanbola o Licenciado João Varella, Juiz 
das propriedades, o qual ell es nomearam e ped iram ao mesmo 
tempo; e foi-lhes dado por Juiz para todas as suas causas cí-veis e 
crimes . 

Por Alvará de 29 de Agosto de 1690 req uereram os HollaU:
dezes, c se l hes concedeu um Juiz Conservador de igua l prcdica
mento e auctoridade ao que tinham as Nações Franceza e Ingleza, 
isto é, Desembargador da Casa da Suppl icação, para sentencear as 
suas causas assim cíveis como crimes, dando appellação e aggrav:o 
para a Casa da Suppli cação, onde as appcll ações interpostas finda
riam na fórma pratica(la com as Nações Franceza e Inglcza. 

Por Alvarú de 3 de Setembro de 1691 se concedeu tambem 
um Conservador para ·os lnglezes assistentes na Cidade do Porto. 

Aos Hespanhoes se declarou por Decreto de 13 de Novembro 
de 1692, que se deviam guardar os p rivi legios como aos Inglezes 
e Francezes, pr incipalmente a respeito do Juizo da Conservatoria. 

Por Alvará de 29 de Ju lho de 1695 se concedeu Lambem aos 
Ho,Ilandezcs q ue o fôro da sua Gonservator ia preferisse ao de todos 
os outros privilegiados, ainda aos inco~'porados em Direito, do 
mesmo modo q ue o elos Jnglezcs . 

Por Decreto de 2 de Julho de 1763 foi nomeado um Conser
vador privat ivo pa.ra os Nacionaes das Cidades Hanseaticas, em 
quanto Sua Magesla"de o houvesse por bem e não mandasse o con-
trario . · 

Por Alvará de 24 de Julho de 1705, tendo acabado o Lriennio 
ao Conservador que t inham, se concedeu aos Al lemães o terem por 
Conservador um Juiz togado, Desembargador da Casa dá Suppli
cação, á im itação elos Inglczcs c Francezcs, al lcgando em seu re
querimen to que necessitavam de nm l\lihistro de expcriencia c !e-

. t~as, que com brevidade decidisse seus p leitos . 
Por uma sen tença do Co nservador Inglez de 21 de Novembro 

·de 1718, q ue foi confl rmacla pela Relação, s·e julgou que os llol
~andezcs e Lodos os ma is privileg iados, sendo demandados por ln
glezes, deviam responder na Conservatoria Inglcza . Esta decisão 
foi seguida poster iormente, e declarada boa a respeito de todos os 
Estrangeiros por sentença elo Conservador Jnglez de 22 c~c Julho 
de 1 724·, confirmada na Relação; c por Decreto de 22 de Fevere iro 
de 1792 se declarou que os pr ivilcgios dos Inglezes· preferem aos 
de outra qualquer Nação. . 

Os Suecos Ler iam di reito a ter um Juiz Conservador pnvativ 
como os lnglczes e Francczcs pelo Artigo xxviH do Tratad:~ de 28 
de Ju lho de 1641, po rém não consta que o pedissem, nem se fa lia 
de Suecos em priv il egio algu m a·nLigo. Dos Ha li a~os, á excepção 
dos tempos mais remotos, tambcm se nüo falla par t~cu l a r mcnte nos 
privi legios an t igos; en tretanto os Genovezes e P1za n tinos fora m 
incon testavelmen te os primeiros privi legiados (seg.undo as Memo
rias que ha), como se vê de um privi legio conced ido aos lnglezes 
em 1389, o qual consistia unicamen te .em lhes communicar os pri-
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l'ilegios dos Genovezes e Pizantinos. Em 1801 concedeu-se-lhes, 
á imitação das outras Nações , o primeiro Juiz Conservador priva
tivo , e depois d'aquella epocha, só em 1832 se lhes renovou com 
difficuldade este privilegio, lambem á im itação de outras Nações, 
mas suj eito ás confirm ações geraes . 

Todas as Nações que actualmente não têem juiz privativo têem 
por Juiz o Conservador das Nações confederadas. 

Direito po1· que actualmente existem Juizes Conservadores 
de varias Nações . 

Tendo os privilegias sido primeiramente concessões vo1unta
rias, se ainda existissem sobre o mesmo fundamento, poderiam a 
todo o tempo ser revogados; porém a respei Lo de a1gnmàs Nações 
QS privilegias têe m sido assegurados por Tratados , co mo foram á 
Suecia, á I nglaterra, á Hollauda, á F rança, á Hespanha, e ultima
mente ao Brazil. Cumpre portanto exam inàr os T ratados que estão 
em vigor, para assim aju izar do direito com que existem os Con
servadores. 

SUECIA. 

O T ratado com a Suecia de 29 de Julho de 1641 (1) es lá an
tiquadÇJ, e ba muitos' annos que as relações en tre Portugal e a 
Suecia ex istem no pé do Direito das Gentes, regulando-se cada 
uma das Nações a respei to da outra como melhor lh e convem . Não 
consta que tivessem nunca J uiz Conservador privativo, provavel
mente por não h aver aq ui numero su!licien te de negociantes Sueco~. 

INGLATEIIR,l. 

Pelo Tratado de 1642, Art igo xv, (~)se estipulou que os In
glezcs gosa riam em Por tu gal dos mesmos privilegios que lhes eram 
~oncedidos antes da união de Portuga l com Castella, nos quaes se 
incluía o do Juiz Conservador . 

No Tratado de 1654, Arti go vn, (3) se es ti pulou igualmente 
que, para julgar todas as causas relativas aos Tng1ezcs, se nomearia 
um Juiz Conservador, do qual se não concederia appellação senão 
Para uma Commi ssão de Desembargadores , em que os pleitos· se 
terminariam dentro do espaço de quatro mezes, depois da appel-
lacão • 

• N~ Artiao x do Tratado do Commercio de 1810, (4) é que se 
b 

1

1) Vide nossa Collccção, Tomo r, pag. l:iO. 
2l Id em " " pag. SG. 
3 Idem " " pag. 174 
4 Idem Tomo rv , pag. 364. 
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tratou com mais individuação do Juiz Conserv!Jdor, estipulando-se
o modo da sua norneaçao pelos lndlezes suj eita á con(l1·rnação Re
gia; o que era até ali sómente u m costume ou libm·dade consen
tida pelo Governo; e estipulou-se lambem o modo da demissão por 
falta de dever ou por dclicto. 

JlOLLANDA. 

No Tra tado de 6 de Agos to de 1661, A~l i go xx, (1) estipula
ram os Hollandezcs o mesmo que oslnglczes no Tratado de 1654, 
que para as causas relativas aos Holl andczes se nomearia um Juiz 
Conservador, do qual não fosse li cito appellar scnã9 para a Rela
ção, onde as appeHações interpostas se decid iriam o mais tardar 
dentro de quatro mezcs. 

Este Tratado j á não existe em vigor, nem algum outro com 
aquella Nação, üO menos desde a epocba da Rci'Olução Franceza . 

No Tratado dc Ailiança de 16 dcl\:faio de 1703, Artigo xv, (2)' 
se estipulou que os Portug uezcs nas Proví ncias Un idas gosa riam 
dos mesmos privilcgios pessoaes c liberdades commcrciaes que os 
Hollandezes então gosavam em Portu gal. Succedc porém que os 
Hollandezcs por incuria c costu)llcs tccm contin uado até ugo ra a 
gosar, em Portuga l , os mesmos pr ivi lcg ios que gosavam antiga
mel)te, quando os Portuguczcs, em Hollanda , não gosam de pri-
vilegios ,algum. 

Pelo Tralacl'o de 1GS7, Artigo x, (3) se estipu lou que o Rei de 
Portugal confirmaria os privi lcgios c immun idadcs concedidas 
pelos Seus p redecessores á Nação Franceza, e da mesma sorte o Rei 
Christianissimo aos I>ortnguczcs; que os subditos Francczes, prin
cipalmente os que commcrciam com Po rhugal da ba nda de .cá e de 
lá ela linh a, gosariam d;) todas as commodidades, li berdades c pri
vilegias , direitos, iscn r_:õcs c prcroga liva s, q ue pelos ultimas Tra
tados haviam sido concedidos ás Nações Iuglc'Ía c Hollandcza; c 
da mesma sorte que os subditos Portuguczes gosa riam nos Joga res 
sujeitos á Corôa de França os mesmos privilegias, ccmmodidadcs 
e prerogativas que por este Tralac\.o se concediam aos Franccze's. 

Aq ui entra portanto o Juiz Conscrv'aclor conceçlido aos Ingle
zes pelos Tratados ele 1642 e 1654·, c uos Hollanclczcs pelo Tratado 
de 1661. ' 

Pelo T ratado de Utrccht de 11 ele Ab ril de 1713, (4) se csti-· 
pulou que os mesmos privilcgios c i se n~õcs, que gosassem os 
vassallos de Sua Magc~;ladc Cbr istiani ssirna em PorLugal, se dariam 
aos vassallos de Sua Magcstadc Porlugucza em !'rança. 

Esta é a mesm<t estipulação que se introuuziu no Tral<:do de 

(1 ) V ir! e nossa Collccçiio, Tomo r, pag. 2i·2. . . 
(2) E o Artig-o xv do Tratado do Ligct cle(eJis~va; vide Tomo 11, pa g-. 11!0. 
(3) Vide nos,a Collccçã.o, Tomn i , pag. 348. _ 
(~ J Vide Artigo Vi d'e-ste Tratado na no~llll Collccçao, Tomo 11, pag-. '2(6. 
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Alliança de 1703, entre Portugal, Inglaterra e Hollanda, estipula
ção mais bem entend ida que as anteriores . 

Pelo Tratado de Paz de 29 de Setembro de 1801, no Artigo 
v,§ 2.•, (1) se es~ipulou que os cidadãos c subditos das duas Po
tencias gosariam 1gual c reciprocamente nos Estados uma da outra 
de todos os direitos de que gosassem os das Nações mais favoreci
das: estipulação má, porque os J<rancezes gosariam em Portugal 
os privilegias que aqui se concedem a outras Nações, emquanto os 
Portuguczes em França não gosariam de privilegias alguns, por
que lá não se concedem a ninguem. 

l\Ias todos estes Tratados e privilegias ficariam nullos e aboli
dos pela guerra da invasão Franccza em 1807, não tendo sido re
novados na Paz geral que se fez em 1814. 

Pela Convenção provisoria de 22 e 29 de Julho d'aquelle 
annu, (~)se estipulou que «os subditos de cada um dos dois Es
" tados, domiciliados no outro, gosariam, cmquanto ás suas pes
« soas, das mesmas vantagens c isenções sobre o pé da mais per
" fe!ta reciprocidade.» E declarando o Príncipe de Ecnevento, na 
sua Nota de ratificação ou aceitação das estipulações, que Sua Ma
gestadc Christiun iss ima não entendia renunciar ao privilegio que 
em Portugal gosavam os Francczcs antes da guerra, c a inda gosa
vam os negociantes de outras Nações, de ler um Juiz Conservador, 
foi -lhe respondido pelo P1cnipolcnciario Portugurz Conde de Pal
mclla, «que estando annullados todos os Tratados precedentes, 
«uma tal concessão só poderia ser obJccto de uma nova Començão, 
<<para a qual (elle) se não achava auctorisado: » c assim ficámos 
desde 1814·. · 

Esta mesma Convenç1io se publicou em uma Portar'ia dos Go
vernadores do Reino de 16 de Setembro de 1815; mas apesar d'isso, 
;í força do costume, a ignorancia c falla de patriotismo dos .\!agis
lt'ados, c sobretudo a incmia do Governo, fizeram com que se fos
~cm continuando a passar Cartas de privilegias a Francczes. 

Em 1831, tendo o Governo de D. Miguel castigado um sub
dito Francez com demasi ada severidade, attrahiu por isso rcprescn
tacões c reclamações do Governo de França; c não se prestando 
D." Miguel a satisfaze-las, como se exigia, deu causa á entrada 
da esquadra I<ranceza no Tejo, em :11 de Julho do dito anno, a 
qual se niio rclirou sem ter feito uma Convenção datada de 14 de 
Julho, em que se estipulou no Artigo IX: (3) <<a certeza da'stricta 
<< obscrvancia dos privil egias dos Francezes, de não poderem ser 
,, presos senão em Yirtuclc de uma ordem do Juiz Conservador das 
"Nacõcs pri vilcgiaclas, q Lle o nãà tccm particular, até que ambos os 
"Go~ernos se entendam sobre este ponto.» Este é o estado. actual. 

De tudo o que se deduz que os subditos Francezcs n]ío gosam 
de privilegias em l1ortugal, como os Porlu~uezes _os r:ão gosam em 
Franç.a; c que o Juiz Conservador, que nao hav1a s1do concedido 

(1 ) Vide no:;sn Collccção, Tomo 1v, pag. ~.r.s. 
(\1) fdcm " " pag. otO. 
(H) Vide pag. UH d'cste Tomo. 
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em 1814, s6 o foi interinamente em 1831 para a prisão dos sub
ditos Francezes; ficando para discutir-se o ponto entre os dois Go
vernos. 

li ESPANHA. 

Antes da união de Portugal á Hespanha, gosavam os Portu
guezes n'aquelle Reino, como os Hespanhoes em Portugal, de toclos 
os privilegias que se concediam aos demais Estrangeiros, e a nnião 
não fez diiTercnça n'esta parte. 

Por Tratados de 1630 (1) e ·1667 (2). conçedcram os Hespa
nhoes aos lnglczes ainda mais privilcgios do que antes tinham, e 
no anno de 1668 em que fez a Hespanba a paz com Portugal, se 
estipulou no Artigo IV do Tratado de 13 de Fevereiro d'aquelle 
anno, (3) «que os vassallos e habitantes de uma e outra parte '\'0-
sariam reciprocamente da mesma segurança, liberdade e privlle
gios, que estavam concedidos aos subditos do Serenissimo Rei da 
Grau-Bretanha pelo Tratado de 26 de Maio de 1667, c pelo outro 
de 1630, como se todos aquelles Artigos, em rasão de commereio 
e immunidades tocantes a cllc, fossem aqui expressamente decla
rados, sem excepção alguma, mudando sómente o nome em favor 
de Portugal; e que d'aquelles· mesmos privilegias gosaria a Nação 
:Portugueza nos Reinos de Sua Mageslade Catholica, assim e da 
maneira que os gosaram no tempo d'El-Rci D. Sebastião; e em 
virtude d'cste Tratado é que, por Alvará de 13 de Novembro de 
1668 c por Decreto de 13 de Novembro de 1692, se concedeu aos 
Hespanhoes um Juiz Conservador, da maneira que o tinham os 
Tnglezes e Francezes . " 

Pelo Artigo xvu do Tratado de Utrecbt de 6 de Fevereiro de 
171/J, (4) se estipulou que, <<as duas Nações Portugueza e Hespa
<<nbola gosariam reciprocamente nos seus reSl)Cctivos Domínios da 
«Europa de todas as vantagens em commercio, c de todos os pri
«Vilcgios, liberdades e isenções que se haviam concedido até cn
« tão, c concederiam d'ali por diante á Nação mais favorecida e 
«mais privilegiada de todas as que commcrciavam em Portugal e 
{(em Hespanha. » 

Estes dois Artigos dos Tratados de 1668 e 171 1J foram tran
scriptos c confirmados no Tratado de Alliança de 11 de Março de 
1778, (5) que era o ultimo c principal Tratado d'cstc genero que 
havia com a Hcspanba antes da invasão de Portugal em 1807, de
pois da qual invasão c guerra nunca se fez Tratado de Paz entre as 
duas Nações, nem se renovaram os Tratados antigos; mas sem em
bargo d'isso os privilcgios lêem-se continuado a guardar aqui aos 
Hespanhocs como antes da guerra (á cxcepção de alguns que se 
têem postp de parlc no presente Reinado), cmquanto os Portugue-

!1j Vide nossa Collecção, Tomo r, pag. 1(J'3. 
'2 Idem •, " pag. 377. 
3) Idem " " pag. 368. 
(~) Idem Tomou, pag. 269. 
H Idem Tomo 111, pag. 26!!. 
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zes, em Hespanha, não gosam de maispriviÍegios do que são con-
cedidos a todos os Estrangeiros pelo Direito das Gentes . ' 

Depois da Paz geral o Governo Portuguez não tem querido 
mexer com a questão de paz de facto ou de direito que tem com 
a Hespanha, não só pelas circumstancias e conveniencia particular 
dos Governos que se têem succedido em Portugaf; que têem preci
sado de conservar-se em boa harmonia com Hespanha, mas porque 
na discussão de novos Tratados deveriam necessariamente produ
zir-se as reclamações que Portugal tem contra a Hespanha, por 
motivo da guerra, e principalmente a reclamação de Olivença, a 
cujo domínio as Potencias signatarias do Congresso de Viennà re
conheceram o direito de Portugal. 

Por consequencia, não tendo podido até agora exci tar-seques
tões de tão grau de importancia,. á espera de uma conj unctura favo
ravel que ainda não é chegada, as rasões que o Governo de Sua 
Magestade ultimamente tem dado aos Ministros de Hespanha de 
n~o se observarem para com os seus subditos alguns privilegios, 
nao é a nullidade dos Tratados, em que se não falia, mas a falta de 
reciprocidade da parte de Hespanha na obscrvancia dos mesmos 
privi!egios para com os subditos Porluguezes, rasão esta a que elles 
nunca replicaram. , 

IT~LIA. 

Os Italianos lambem têem actualmen te um Juiz Conservador 
Privativo como as outras Nações. Concedeu-lh'o D. Miguel por Al
vará de 27 de Julho de 1832, sujeita esta concessão a ser reconsi
derada nas Confirmações geraes. Já se lhes linha conceclido tambem 
o primeiro Juiz Conservador privativo em 1801; mas tudo por 
graça e favor que os Soberanos Portuguezes lhes tê em querido f;tzer, 
pois nunca houve com clles TraLados, nem nqs Estados de ltalia ;;e 
usa de reciprocidade com os Portuguezes. 

O mesmo que digo dos Italianos é applicavel a quaesquer ou
tras Nacões ou Estados, cujos subditos tenham aqui Juiz privativo, 
ou se si~·vam do das NaçÕes privilegiadas, como Allemães, Ham
hUJ·guezes etc., porque comninguem mais temos Tratados, exceJ?to 
com o Brazil a cujos subditos devemos guardar os privilegios con
cedidos ás Nações mais favorecidas, por uma estipulação reciproca 
do Tratado de 29 de Agosto de 1825; (1) porém no Braz i! os Por
tuguezcs não têem Conset·vador, tendo-o os lnglezes, e não sei se os 
Francezes. 

Deus guarde a V. Ex.• Secretaria d'Estado dos Negocias Es
trangeiros, em 30 de Abr il de 1834. =111 . mo e Ex:. mo Sr . Agostinho 
José Frcire.=José Nunes de Carvalho. · ' 

(1) Vide na nossa Collccção, Tomo v, pag. 4.96, o Artigo v d'csle Tratado. 
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TRATADO DE AM:ISADE, COM:i\IERCIO E Ni\.VEGAÇÃO ENTRE A 

MEDJlD KHAN, IMPEHADOR DOS OTTOl\IANOS, ASSIGNADO 

PARTE DE PORTUGAL EAI 15 DE ABHIL E PELA DA TURQUIA 

LONDRES ;\. 9 DE AGOSTO DO DITO ANNO. 

(DO OIIIGINAL QUE SE GOAIIDA l\0 AIICUIVO DA S~CRETA lliA D.ESTADO 
. MS NEGOCIOS ESTI:ANGEIIIOS.) 

Sa Majesté Três-Fidele la Rein.e de Portugal et des 
Algarves étant animée du désir de faciliter et d' étendre des 
relations de commercc entre Ses sujets et ceux de la Su
blime Porte, afin de cimenter les bases d'une parfaite ami
tié et d'une bonne intelligence entre les deux Puissances; 
et Sa Majesté lc Sultan Empereur des Ottomans animé éga
lement des mêmes sentimenls, et ''oulant correspo.nclre de 
Son côté à ce désir de Sa l\!Iajest6 Três-Fi dele; les deux 
Augustes Souverains ont à r.et effet nommé Leurs :M inis
tres Plénipolentiaires, savoir: Sa 1\faj~sté Três-Fidele, le 
Sieur Crislophe Pierrc de l'tforaes Sarmento, Baron da Torre 
de Moucorvo, clu Conseil de Sa Mnjesté Tres-Fidele, Com- · 

1 
mandeur de l'Orclre de Notre Dame ele la Conception de 
Villa Viçosa, et Chevalier de l'Ordrc de Christ, Grand-Croix 
de l'Ordre Royal Américain d' Isabelle la Catholique, et de 
l'Ordre d' .Erneste Pie de la l.VIaisoo ])ucale de Saxe, Granel 
Officicr de J'Ordre Royal de la Légioo d'Honneur, Com
mandeur de l'Ordre Hoyal de Dannebrog, Envoyé Extraor
dinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Três
Fidêle pres Sn Majesté Britannique; ct Sa :Majesté J'Empe
reur des Ottomans, Son .Excell ence Séyed Mouhammed 
Emin Aali :Effendi, décm·é du Nichani Ütihar (décoration 
d'honneur) de la premiere classe, Commandeur des Ordres 
Royaux de I' A!gle Rouge de Prusse, 'de Charles IH et d'Isa
l)el!~ la Catholique d'Espagne, Chevalier des Ordrcs de Léo-



RAINHA A SENHOilA DONA 1\IARIA li E O SUJ.TÃO ABDUL 

Elli LONDltES A 20 DE MARÇO DE 1 843, E llATJFICADO POR 

EM !2 DE JÚNHO, SENDO AS RATIFICAÇÕES TROCADAS EM 

(TRADUCf.ÃO OPPICIAL. ) 

Sua Magestade Fidelíssima a Rainha de Portugal e 
dos Algarves achando-Se animada do desejo de facilitar e 
ampliar relações de commercio entre Seus subditos e os da 
Sublime Porta, a fim de firmar as bases de nma perfeita 
amisade e boa intelligeocia entre as duas Potencias; e Sua 
Magestade o Sultão Imperador dos Ottomanos igualmente 
animado dos mesmos sentimentos, e querendo correspon
d.ar da Sua parte a este desejo de Sua Magestade Fidelis
Slma; ambos os Augustos Soberanos nomearam para este' 
effeito Seus Ministros Plenipotenciarios, a saber: Sua Ma
gestade Fidelíssima, o Senhor Christovão Pedro de Moraes 
Sarmento, Barão da Torre de Moncorvo, do Seu Conselho, 
Commendador da Ordem de Nossa Senhora da Conceição 
de Villa Viçosa, e Cavalleiro da Ordem de Christo, Gram..., 
Cruz da Ordem Real Americana de Isabel a Catholica, e da 
Ordem de Ernesto o Pio da Casa Ducal de Saxonia, Grande 
Official da OrJem Rea~ da Legião de Honra , Commendador 
da Ordem Real de Dannebrog, Enviado Extraordinario e 
Ministro P lenipotenciario de Sua Magestade Fidelissima 
junto a Sua Magestade Dritannica; e Sua Magestade o Im
perador dos Ottomanos, a Sua Excellencia Séyed Mouham
med Emin Aali Effendi, condecorado com o Nichani Ifti
har (condecoração de honra) da p~imeira classe, Commen
dador· das Ordens Reaes da .f\gma Vermelha da Prussia, 
de Carlos IH e de Isabel a Catholica de Hespanha, Cavai-
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1Si3 pold de la Belgique, et de l'Étoile Polaire de Suede, Am-
11~lr bassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiàire de la 

Sublime Porte Ottomane prês Sa Majesté Brítannique; les
quels, aprês s'êlre communiqué réciproquement leurs pleins 
pouvoírs respectifs, trouvés en bonne et due forme, et avoir 
tenu plusieurs conférences, sont convenus et ont arrêté d'un 
commun accord le Traité suivant: 

ART. I. 

Il y aura désormais amitié perpétuelle ent~e les États 
et les sujets de Sa Majesté Tres-Fidele, et les Etats et les 
sujets de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans. 

ART. li. 

Les sujets des Hau'tes Parties Contractantes pourront 
en toule sécurité vi si ter leu:r:s Êtats respectifs, ayant liberté 
réciproque de commerce par terre et par mer, pouvant louer 
des maisons ou des magasins; et toujours i! sera accodé Jes 
plus grands égards aux individus. 

Même en cas de guerre d'une des Hautes Fuissances 
Contractantes avec une autre Puissance, l'amitié ne cessera 
pas d' exister entre le Portugal et la Sublime Porte Otto-
mane. , 

Le .Gouvernement Portugais recevra tQujours avec les 
mêmes égards le pavillon et Ies sujets Ottomans qui ne se
ront jamais ' inquiétés en rien, et pourront contínuer ·leurs 
relations commerciales. Par réci'procité le même accueil sera 
fait par la Sublime Porte aux sujets Portugais, dont le 
pavillon et les sujets seront toujours respectés. 

ART. TU. 

Les négociants, ou tous autres sujets de la Sublime Porte 
Ottomane, qui se rendront sur le térritoire Portugais, tant 
à leur arri.vée, comme pendant leur séjour, y seront reçus 
et regardés a.vec les mêmes distincti~n~, et y jouiront dM 
mêmes avantages ou priviléges qu'y jouissent les sujets des 
nations les plus favorisées. 'De même et par réciprocité le.s 
négociants, ou tous autres -sujets Portugais, qui se rendront 
d'ans les mers, Jes eaux, les ports et tous les pays dela Su--
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leiro das Ordens de Leopoldo da Belgica, e da Estrella Po-
lar da Suecia, Embaixador Extraordinario e Ministro Ple
nipotenciario da Sublime Porta Ottomana junto a Sua 
Magestacle Britannica; os quaes, depois de terem recipro
camente communicado seus respectivos plenos poderes, achan
dre'-OS em boa e devicl·a fórma, e de haverem tido muitas 
conferencias, convencionaram e concluíram de commam 
accordo o Tratado seguinte: 

ART. I. 

Haverá de ora em diante amisa·de perpetua entre os Es
tados e os subdi·~os de Sua Magestade Fidelíssima, e os Esta
dos e os suhditos de Sua Magestade o Imperador dos Otto
manos. 

ART. 1'1. 

Os subdi•tos das Altas Partes Contratantes poderão com 
toda a segurança. visitar ~eus Estados respectivos, tendo li
berdade reciproca de commercio por mar e terra, podendo 
·allugar casas ou armazens; e os indivíduos serão sempre 
tratados com a maior contemplação. 

Ainda mesmo em caso de guerra de uma das Altas Po
tencias Contratantes com outra Potencia, a amisade não 
deixará de ex.istir entre P~rlugal e a Sublime Po_rta Otto
mana. 

O Governo. Portuguez receberá sempre com a mesma 
contemplação a bandeira e os .subditos Ottomanos, os quaes 
nunca serão inquietados em eousa alguma, · e poderão con-· 
tim!lar suas relações commerclaes. Em reciprocidade o mesmo 
acolhimento será feito pela Sublime Porta aos subditos Por
tuguezes·; e tanto elles como a sua bandeira serão sempre 
respeitados. 

ART. III. 

Os negooiantes, ou outros quaesquer subditos da Su
blime Porta Ottomana, que forem ao territorio Portuguez, 
.n'•elle serão recebidos e considerados, tanto na sua chega
da, como na sua estada, com as mesmas distinGções, e go
sarão das mesmas vantagens Gu privilegios que gosar.em os 
tl!lihditos das nações ma,is favorecidas. Da mesma sarte, e 
em eoiprocidade, os negociantes, ou outros quaesquer sub-
4irhos 1For1maue-~es, -que .forem aos ·mares, ng-uas, po.rtos e a 
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184.3 blime Porte, recevront le même accueil, et ne pourront y 
~~~~ço être vexés ou molestés, et payeront seulement Ies mêmes 

droits et autres impôts qui sont imposés aux négociants et 
sujets eles Puissances a mies de la Sublime Porte, e(;. qui sont 
les plus favorisées. Les deux Hautes Parties Contractantes 
accorderont des passept>rts aux voyageurs d'aprês Ies usages 
reçus. 

ART. IV. -

Les sujets Portugais qui, soit par dévotion, so it pour 
l' amou r des voyages, ou soit pour des objets scientifiques, 
voudraient visi ter la Sainte Cité de Jérusalem, ou quel
qn'autre Iieu de J'Empire Ottoman, pourront le faire avec 
parfaite sécurité; et à cet effet ils obtiendront un cdaissez 
passer» (Commandement lmpérial) au moyen duque! ils 
ne rencontreront aucun obstacle, et trouveront protection 
et assistance. 

ART. V. 

Dans tous les États de Ia Sublime Porte les négociant~ 
Portugais ne seront jamais, sous un motif quelconque, in
commodés ou molestés duns leurs affaires, et en général l' on 
suivra à leur égard les coutumes établies à l' égard des com
merçants des autres Puissances amies . Ils pourront pour 
leurs affaires de commerce se servir de courtiers de quel
que nation ou de quelque religion que ee soit. 

ART. VI. 

La Sublime Porte pourm nommer _et placer ( des Shah-
'' benders) ·dés Consu l_s et des Vice-Consuls dans toutes le~ 

'V illes et ports des Etats Portugais; ils trou veront partout 
aide et protection, et jouiront eles avantages ~t de la distin
ction qui sont. dus à leur caractere,. et qui sont accordés 
aux personnes du même rang des nations les plus favori
sées, résidant dans les États du Portugal. De même Sa Ma
jesté Tres-Fidele pourra nommer et établir eles Consuls et 
des Vice-Consuls, soit nés Portugais, ou étrangers (Mus
témens), dans t_outes les échelles, places, ports ou villes de 
commerce des Etats Ottomans, lá ou le Gouvernement Por
tugais reconnaHra que ses in_téi'êts exigent leur présenee. 
La Subli~e .Porte leur expédiera des Firmans ou Berats, 
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todos os paizes da Sublime Porta, receberão o mesmo aco
lhimento, e ali não poderão ser vexados ou molestados, e 
sómente pagarão os mesmos direitos e outros impostos a 
que estilo sujeitos os negociantes e subditos das Potencias 
amiga~ da Sublime Porta as mais favo recidas. As duas Altas 
Partes Contratantes concederãor pasSaportes aos viajantes 
segundo a pratica estabelecida. 

ART. IV. 

Os subditos Portuguezes que, por devoção ou pelo gosto 
de viajar, ou por motivos sc.:ientificos, quizerem visitar a 
Cidade Santa de Jerusa iem, ou outro qunlquer Jogar do 
Imperio Ottomano, poderão fazê-lo com perfeita segurança, 
·e ·para este fim lhes será concedido .mn salvo conducto ( or
dem Imperial) ú vista do qual nenhum ohstaculo lhes setá 
imposto, e se lhes darú protecção e auxil io. 

ART. V. 

Em todos os Estados da Sublime Porta os negociantes 
P ortuguezes não .seruo· jámais incommoda·dos ou molesta
dos, sob qualquer mo tivo, em seus negocios, e em geral ob
servar-se-ha a respei lo d' elles a pratica estabelecida a res
p·eito•dos commerciantes das demais Potencias amigas. Elles 
p-o-d~rão servir-se em seus negocias c.orqmerciaes de corre
t ores de qualquer nação ou religião que sejam. 

AUT. VI . 

A Sublime Porta poderá nomear e collocar ( des Shah
henders) Consules e Vice-Consules em todas as cidades e 
portos dos Estad0s Portuguezes; por toda a parte elles. a~ha
rão auxilio e protecção, e gosarão das vantagens e distmc
ção devidas a seu caracter, e que são concedidas ás pessoas 
da mesma classe das nações mais favorecidas, residentes 
nos Estados de Portugal. Do mesmo modo Sua Magestade 
Fidelíssima poderá nomear e estabelecer Consules e Vice
Consules, ou sejam Portuguezes de nação ou ~strange~ros 
(:M:ustémens), em todas as escalas, praças, portos ou Cldà._ 
des commerciaes· dos Estados Ottomanos, onde o Governo 
Portuguez·reeonhecer que seus inter~sse'S ~xigem a presença1 
d''elles. A SU'blime Porta 'lhes. expeduá' F~rmans ou Berats, 

TOA! . VI . 32 
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et il leur sera accordé la protection, l' assistance et la dis
tinction convenables, et pareilles à celles accordées aux au
tres employés étrangers du même grade. 

ART. VII. 

L' esclavage étant a·holi deyuis long-temps en Portugal,. 
il s' en suit, et il est néanmoins aussi déclaré, qu' aucun 
sujet ·ottoman ne ·pourra pas être fait esclave en Portugal. 
De même et par aucun motif un sujet ~ortugais ne pourra 
pas êlre réduit à l'esclavage' dans les Etats de la Sublime 
Porte. 

Réciproquement, tant les biens des sujets Portugais dé
cédés dans les États de la Sublime Porte, comme ceux des 
sujets Ottomans décédés en Portugal, seront remis entre les 
mains des Agents Diplomatiques, ou Consuls ou Vice-Con
suls des deux pays' respectifs, de la maniêre la plus prom
pte et la plus sure, pour être par eux restitués à leurs hé
ritiers. 

ART.VIIl. 

Dans le cas de contestation ou de procês entre les su
jets de la Sublime Porte et les sujets de Sa Majesté Três
Fidêle, les parties ne seront entendues, ni la cause jugée 
qu' en présenee du Drogman de Portugal. Tou tes les fois qu' il 
s'agira d'une cause dont l'objet dépassera en vnleur cinq 
cents piastres Turques, elle sera soumise au jugemeot de 
la Sublime Porte, pour qu' elle clécide suivant les I ois de la 
justice et de l' équité. Les Portugais, vaquant honnêtement 
et paisiblement à leur commerce, ne _pourront jamais être 
arrêtés ou molestés par les autorités lo cales; mais en cas de 
crime ou de délit, I' alfa ire ser a remi se à leu r Ministre, 
Chargé d' Affaires, Consul ou Vice-Consul; Ies accusés seront 
jugés par !ui, et punis selon l'usage établi à l'égard des 
Francs. 

ART. IX. 

Le pavillon Ottoman sera respecté duns tous les États 
Portugais, et I e~ bâtiments de guerre Port?gais . observe
ront à l' égard des na vires de commerce de .1 _Em~ae Otto
man 'les démonstrations d'amitié et Ia courtmsie USitées dans 
la marine. Les vaisseaux de guerre Ottomans auront les 
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e lhes será concedida a protecçi.io, auxilio e distincção con
venientes, e iguaes ás que gosarem os outros funccionarios 
estrangeiros da mesma graduação. 

ART. VII. 

Achando-se desde muito tempo abolida erri Portugal a 
escravidão, segue-se, mas nem por isso deixa de declarar
se, que nenhum subdito Ottomano poderá ser feito escravo 
em Portugal. Do mesmo modo, e por nenhum motivo, po
derá ser reduzido á escravidão um subdito Portuguez. nos 
Estados da Sublime Porta. 

Reciprocamente, tanto os bens dos subditos Portugue
zes fallecidos nos Estados da Sublime Porta, como os dos 
subditos Ottomanos fallecidos em Portugal, serão deposita
dos nas mãos dos Agentes Diplomaticos, Consules ou Vice
Consules dos dois paizes respectivos, da maneira mais prompta 
e segura, a fim de serem por elles restituídos aos herdeiros 
d' aquelles. 

ART. VIII. 

No caso de contestação ou litígio entre os subditos da 
Sublime Porta e os de Sua Magestade Fidelíssima, não se
rão ouvidas as partes, nem julgada a causa, senão na pre
senç.a do Droqman de Portugal. Toda a vez que se tratar 
de uma causa, cujo objecto exceda em valor quinhentas 
piastras Turcas, será ella submettida ao julgamento da Su
blime Porta, para que a sentenceie em conformidade das 
leis da justiça e da equidade. Os Portuguezes, que se occu
parem honrada e pacificamente do seu commercio, nunca 
poderão ser presos ou molestados pelas auctoridades locaes; 
porém, em caso de crime ou de delicto, o negocio será com
mettido ao seu Ministro, Encarregado de Negocios, Consul 
ou Vice-Consul: os accusados serão julgados por elle, e cas
tigados segundo o uso estabelecido a respeito dos Francos. 

AliT. IX. 

A bandeira OLtomana. será respeitada em todos os Es
tados Portuguezes, e as embarcaqões de guerra ~ortugue
zas observarão a respeito dos navws de commercw do Im
perio Ottomano as demonstrações de amisade e cortezia 
usadas na marinha. As embarcações de guerra Ottomanas 
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18iil rnêmes procédés à' I' égard des na,~ires Portugais, et le pa-
l\J2óço villon JPortugais sera dCm1ent respecté dnns les :Éia1s .de la 

Sublime JPorte. Les va isseaux Portugais navigueront en 
tou te sureté sous leur propre pavillon; mais dans aucun 
eus ils ne pourront accorder Jeur pavillon, soit aux navires 
des sujets Ottomans, soit à ceux. des autres nations. 

Les Ministros, Charg~s d' Affaires, Consuls ou Vice
Consuls de Sa Mujesté Três-Fi dele ne pourront jamai.s sous
tra•ire publiquement (i)U secrêtement des sujets @ttomvms à 
1' autorité de la Sublime Porte, n i les protéger par des pa
tentes. Ils veilleront à ce que I' on ne s' écar.te jamais en wien 
des príncipes posés clans ce 'fraiLé, et approuvés par les 
deux Hautes Parties Contractantes. · · 

AUT. X. 

:Les navir~s marohands Portugais pourronL librement. 
passer par le Canal de lu résidence Impériale pour aller 
dans la Mer Noire ou pour en revenir; et á moins d'objets 
prohibés dans l'Empini Ottoman, ils pourron t étre chargés 
des effets ou de toutes les produtious naturelles ou mani,I
facturées, soit de l'Em pire (iHtornan, soit de toutes autres 
pnn·enances. Il sera libre aux bâLiments marchands de Por
tugal de naviguer chargés ou e·n lest, soit dar;J s Je Bospho
re, soit dans la :L't!'ler No ire, ou les autres mers, eaux:, ports 
ou hâvres qui dépendent de la Sublime Porte, laquelle les 
fera protéger contre toule molestation ou atlaque des Ré
gences d' Afrique, en les munissant des Firmans .néccssaires 
à cet effet. 

ART. XI. 
Dans tous les· ports de I'Empire Ottoman le; navires 

Portugais; soit à leur entrée, soit à leur sortie, ne se11ont 
pas assujettis par les préposés de la E>ouane ou par Jes offi
ciers de la Chancellerie du port à être visités avec plus de ' 
sévérité que ceux des nations les plus favorisécs; et ces na
vires et leurs cargaisons ne payeront jamais d'a'utres ni de 
plus forts doits de douane, de ports ou d'autres; que ceux 
pa-yés par ces mêmes nations. De même ils pou:ront impor
ter ou expor Ler tous les produ its et -r:wrobandises quelcon
ques·, qui pourront êLre impertés ou exportés par les bâti-
ments des natiens Jes ·plus (avo:risées. 
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procederão da mesma sorte a respeito dos navios Portugue
zes; e a bandeira Portugueza serú devidamente respeitada 
·n5s Estados da Sublime Porta. Os navios Por tu.cruezes na
vega rão com toda a. segurança ·debaixo de sua p1~opria ban
deira; mas por caso nenhum a poderão conceder, quer sejr 
aos navios de su])dilos Ottomanos, quer aos de OQtras nações. 

Os :Ministros, Encarregados de Negocios, Consules ou 
. Vice-Consules de Sua Mugestade l<'idelissima jamais poderão 
subtrahir publica ou secretamente subditos Ottomanos á au
ctorid:::de da Sublime Porta, nem protege-los por meio de 
patentes. Elles terão cuidndo em que de forma alguma se 
deixe de observar os princípios estabelecidos n' este Trata
elo, e npprovndos pelas duas Altas Partes Contrutant~s. 

A1tT. X . 

Os .navios mercantes Portug 11ezes poderão li;vremente 
p.assnr pelo Canal da residencia Imperial para irem· ao Mar 
Negr0, ou para d'elle vol tarem; c, ú exoepçtio de objectos 
prohibidos no lmperio Otlomano, poderão ser carregados 
de generos e de todos os productos na turaes ou manufactu
rados, quer sejam do Impcrio Otlomano, quer de outlias 
procedencias. Será ' livre aos nav ios meren nte:> tle Portugal 
navegare1;n carregados ou em lastro, quer seja no Bosphoro, 
quer no lVIar Negro , ou em outros mares, nguas, portos ou 
abras dep.endentes ela' Sublime Porta, a qual os farú prote
ger contra todo o vexame ou ataque das Hegencias da .M.r.i
Ga, munindo-os para esse fim dos Firm,ans necessari5s. 

ATIT. X1 • 

. Em todos os portos do Imperio Otlomnuo os na.vios 
Portuguezes, tanto á sua entrada, Gomo á sa-ída, não serão 
obrigados pelos empregados da Alfandega ou do Registo rlo 
po.r.to a serem visitados com mais rigor do que os na·vios das 
naçees mais favorecidas; c estes navios e suas cargas .nunca 
pagaEâ.0 outvos nem maiores direitos de alfandega, de porto 

. ou outros qunesquer, do que paga11e~ aquellas mesmas na
ções. Do mesmo modo elles poderão 1rnportar ou exportar 
·~odos e quacsquer productos e merca.clorias que fo cl ére~n ser 
1m portados, ou exportados pelos nanas dns naçoes ma 1s fa-
'lorecidbs. ' 

1:8i3 
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18i3 Les na vires sous pavillon Ottoman, qui se rendront dans 
Marco 1 · 

20• es ports Portugms, y jouiront de tous ces avan tages quant 
au coinmerce direcf dans ces ports; mas I e commerce indirect 
(qui consiste dans I e transport des marchandises ou produits 
d'une p•rovenance étrangere par un bâtiment sous le pavil
lon de !'une des Hautes P!lrties Contractantes da'ns les ports 
de l'autre) se trouvant réglé pa.r des !ois spéciules, les bâ.
timents Ottomans qui feront oe commerce seront assujettis, 
comme le sont ceux des aulres nations étrangeres, à oes mê
mes réglements; .Jeurs cargaisons payeront alors les droits 
additionnels imposés par les !ois en vigueur, et qui sont 
égal{lment payés par les autrcs nations étrangeres. 

Les bâtime~ts Portugais, qui feront le commerce indi
rect dans les Et~ts Ottomans, seront de même sujets aux 
lois existantes ou à celles qu'à l'avenir le Gouvernement Ot
toman jugera c0nvenable de faire pour régler ce commerce. 

La pêche nationale Portugaise étant l' o1>jet de privilé
ges et d'avantages particuliers, est une exception dans le 
commerce général de Portugal avec les autres nations. 

Quant au commerce du sei, son exportation se trouve 
réglée en Portugal par des !ois particulieres, auxquelles se 
soumettent tous les bâtiments sous un pavillon quelconque 
étranger qui veulent exporter le sel Portugais. 

Le commerce du sei se trouvant également réglé par 
des !ois três-particuliêres et souvent tout-à-fait locales dans 
les États d.e la Sublime Por tie, auxquelles sont sujets les 
hâtiments étrangers qui veulent faire ce commerce, les bâ
timents Pórtugais suivront à cet égard les dispositions et 

oi\ les réglements établis dans les ports ou ils entreroot pour 
faire ce commerce. 

Pour ce qui regarde Je commerce côtier, comme il est 
défendu en PorLugal à toutes les nations étrangeres de f'aire· 
ce commeree, il ne pourra étre non plus ac<.:ordé aux navi
res sous pavillon OLhoman; et de même le commerce côtier 
dans les États de la Sublime Porte ne sera non plus permis 
aux bâLiments marcbands de Portugal. 

ART. XII. 

Les sujets de l' une des H nu tes ParJies Contraclan tes, 
arrivant avec leurs bâti'ment" à I' une ,des côtes appartenan-
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Os navios com bandeira Ottomana, que forem aos por
··tos Portuguezes, n' elles gosarão de todas estas vantagens 
·quanto ao commercio directo nos ditos portos; porém o com
mercio indirecto (que consiste no transporte de me;rcadorias 
ou productos de origem estra·ngeira por um navio debaix<h 
da bandeira de uma das Altas Partes Contratantes para por
tos da outra) achando-se regulado por leis especiaes, os na
vios Ottomanos, que fizerem esse commercio, serão sujei
tos, como o são os das outras nações estrangeiras, a esses 
mesmos regulamentos; as suas cargas pagarão em tal caso os 
·direitos acldicionaes impostos pelas leis em vigor, e que são 
igualmente pagos pelas outras nações estrangeiras. 

Os navios Portuguezes, que fizerem o commercio indi
recto nos Estados Ottomanos, ficarão do mesmo modo su
jeitos ás leis existentes, óu ás que de futuro 1o Governo Ot
.-tomano julgar c0nveniente fazer para regular este commercio. 

A pesca nacional Portugueza sendo objeclp de ·privile
gias e vantagens particulares, fórma uma excepção no com
mercio geral ut: Portug!ll com as outras nações. 

Quanto ao commercio do sal, a sua exportação acha-se 
regulada em Portugal por leis eSpeciaes, ás quaes se sub
mettem todos os navios debaixo de qualquer bandeira es
trangeira que querem exportar 0 sal llortuguez. 

Achando-se o commercio do · sal igualfente regulado 
nos_ Estados da Sublime Porta por leis mqi~o especi~e~, e . 
mmtas vezes absolutamente locaes, ás quaes estão sujeitos 
0s navios estrangeiros que querem fazer este commercio, os 
navios portuguezes observarão a tal respeito as disposições 
e regulamentos estabelecidos nos portos em que entrarem 
para fazer este commercio. 

Pelo que diz respeito ao commercio de cabotagem, como 
em Portugal é prohibido a todas as nações estrangeiras fa
ze-fo, tambem elle não poderá ser permittido aos navios com 
bandeira Ottomana; e da mesma sorte o commercio de ca
botaaem nos Estados da Sublime Porta não será tambem 
per~ittido aos navios mercantes de Portugal. 

ART . XII'. 

Os subditos de uma das Altas Partes Contratantes que 
chegarem com seus navios a alguma das costas pertencentes 

18{3 
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1843 tes à l'autre, mais ne voulant pas entrer ]e port, ou aprês 
~2oço y être entrés ne voulant déchurger aucunc partie de I'eur 

cargaison, auront la liberté de purLir et' de poursuivre leur 
voynge sans payer d'autres droits que n'en paJen t en pareil 
cas les autres nations amies. 

ART. XIII . 

Il est aussi convenu que les bUtiments marchands de· 
l' une des Hautes Parties Contractantes, éta nt entrés dans 
les ports de l'autre, pourront se horner à ne décharger 
qu'une partie de leur cargaison, selon que !e capitaine ou 
propriéta ire Je désirera, et qu'ils p(Htrront s'en aHer ljl:íre
ment avec le reste, sans payer eles droits, impôts ou char
ges quelconques que pour' la partie qui aura été déchargée, 
et qui sera marquée et biffée sur le manifeste qui contien
dra l'énurnération eles effet.s dont le hâtiment était chargé.; 
leque! manifeste devra útre présenté en ent.ier à la Douane 
du lieu oü le bâtiment aura abordé. 

Il ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que· 
le bâtiment remportera , et avec laquelle il pourra continuer 
sa. route pour un ou plusieurs ports du même pays, et dis
poser clu reste de sa carga·ison, si elle est composée d' oh
jets dont l'importalion est permise, en payant les droits qui 
sont applicahles7 ou bier. il pourra s'en aller uans tout au-
tre ,pays. : 

Il est cependant entendu que les droits, impôts ou char
ges quelconques, qui sont ou seront payables pour les bâ
tim.ents mêmes, doivent être acquittés une seule fois au 

•1 premier port ou ils rompraient le chargcment, ou en dé
chargeraient une par tie; mais qu'aucuns droits, impôts eu 
charges pareils ne serent demandés fjle n0uveau dans Ies 
,ports du même pays, ou les dits bâtiments pouraient vouloir 
entrer aprês, à moins que la nation la plus favorisée ne sa,ít 
sujette à quelques droits ultérieurs dans le même cas. 

ART. XIV. 

· Dans aucune circonstance on ne pourra forcer les pro
priétaires ou les cepitaines des vaisseau{C marchancls des 
deux Hautes P.arties Cont ractanties à empleyer leur15 vais
·Seaux au transport de trronpes, de murtitions ou aut·res ob-



RElNJtDt> DÁ SENHORA D. l\fARIA 11. ~5:0:5 

á outra, mas que não quize:rem entrar no porto, ou depois 
de n'elle entrarem ni:o quizerem de_scm:regar .alguma parte 
da sua carga, terão a liberdade de partir e ·seguir sua ~~ !a 
gem sem pagr1r outros alguns direitos que não forem os 
que pagam, em caso. identico, as outras nações amigás. 

ART. XIII. 

Convencionou.:.se t:nnbem que os navios nrercarrtes de 
uma das Altns Parte:; Contratantes, entrando nos portos da 
outra, poderão limitnr-se a não descarregar senão umá parte 
àa sua carga, segundo o eapitão ou o propri~tar io deseja'!'; 
e que poderão sair li vremente eom o resto sem pagar qtwes
quer direitos, impostos ou taxas seniío pela parte que hou
ver sido descarregada, e será .marcada e riscada no mani
festo que deverá con ler n ;relação dos effeitos de q~:~e o navio 
estava ~arregado; o qual manifes~o deverá ser apresentaclo 
na sua mtegra na Aifanclega do logar onde o navio tiver 
aportado. ' 

Nada se pagarú pela parte da carga que o navio reex
portar, e com a qual poderá coilLinuar sua viagem para um 
ou mais portos do mesmo paiz, e dispor do resto da sna 
.carga se se compozer de objectos cuja impo:rtação seja per
·mittida, pagando os direitos competentes, ou então pQderá 
dirigir-se pura outro qualquer paiz. · 

Fica porém entendido que os direitos, imposi~ões ou 
ta:x:as 11u acsquer, que de1em ou _deverem pagar. os·.proprt0S 
navios, devem ser pagos por uma só ve7i no _pmmen·o po•to 
em que abrirem escotilhas, ou descarregarem parte da car
ga ; mas nenhuns iguaes direitos, imposiçmes, ou taxas serão 
exigidos de novo nos porios do mesmo paiz, onde os ditos 
navios poclessem querer entrar depois, uma vez que a noç:â.o 
mais favorec ida não esleja sujeita a quaesquer direitos adch
cionaes no me~mo caso. 

ART. X!IV. 

Nã0 se poderá em caso algum obrigar os p:ropricLari0s 
ou os capitães dos navios mercant~s elas duas Altas P,artes 
Contrntantes a empregar seus nav~os no ttanspo:r.te de lto
p.as, de mun i ~~ões ou de outros ohJectos de guer:r;a. l'erUo a 

18{3 
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184.3 jets de guerre. Ils auront la liberté de refuser les arran-
ru~(? gements 'qu' on leur proposerait, et qui se trouveraient ne 

pas leur convenir. 
ART. XV. 

Si un vaisseau d'une des deux Hautes Parties Contra
ctantes vient à se ré6ugier dans les ports ou dans la juri
diction de, I' a utre, pour se mettre à I' abri les corsaires ou 
de quelqu' autre accident, il sera reçu, protégé et traité avec 
courtoisie; et si un vaisseau d'une des deux Hautes Parties 

' Contractantes venait à faire na'lfrage sur les côtes de l' au
tre, les hommes de l' équipage, qu' on aura pu sauver, rece
vront les secours que reclame Ieur position: on déposera 
chez le Consul ou Vice-Consul Portugais de l' endroit le plus 
prochain les marchandises et les objets qu' o ri' aura pu sau
ver, pour être remis à leurs propriétaires; et quant aux biens 

'des ~ujets Ottomans en parei! cas, les usages établis dans 
les Etats Portugais à l' égard des nations les plus favorisées 
serviront de regle. 

AUT. XVI. 
Les Hautes Parties Contractantes s' engagent à ce que 

toutes les faveurs, priviléges et exemptions en fait de coqJ.
merce ou de navigation accordés, apres ce Traité, aux sujets 
d'une nutre Puissance par une des 1-Iautes Parties Contra
ctantes de ce Traité, seront également accordés aux su
jets de l'autre Haute Partie Contractante. Cette conces.sion 
ser a gratuitement accordée, dans le cas qu 'elle soit ainsi 
accordée à cette nutre nation; mais si cette concession ait 
été accordée par une des Parties Contractantes à une nutre 
nation quelconque moyennant une rétribution ou un équi
valent, e.lle sera également accordée. aux sujets de l'autre 
Haute Partie Contractante moyennant, quam pToxi?ne, Ia 
rétribution ou équivalent stipulé. 

, ART. XVII ET DERNIEIL 
Le présent Traité d'Amitié, de Commerce et de Navi-

gation ayant été sicrné par les Plénipotentiaires susdits à 
o d' 'I l'effet d'être exécuté fidelement de part et nutre, 1 res-

tera en vigueur pendant dix années, à compter de la date 
de sa signature, et pour toutes les autres années qui se sui-
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1iberdade de recusar as propostas que lhes forem feitas, e 
que julgarem que lhes não convem. 

ART. XV. 

Se um navio das duas Altas Partes Contratantes vier 
refugiar-se nos portos ou na jurisdi ~ção da o,utra, para se 

, -abrigar contra corsarios, ou outro <ilualquer accidente, será 
recebido, protegido e tratado com cortezia; e se um navio 
de uma das duas Altas Partes , Contratantes naufrngar no 
·territorio da outra, os homens da equipagem, que se tive
rem po<lido salvar, receberão os soccorros que reclama a Sl,la' 
situação: depositar-se-hão no Consulado ou Vice-Consulado 
Portuguez do districto que ficar mais proximo as mercado
rias e os object0s que se tiverem podido salvar, para serem 
-entregues aos seus pmprietarios; e pelo que respeita aos 
bens dos subclitos OLtomanos que se acharem em igual caso, 
servirá de regra a pratica estabelecida nos Estados Portu
:guezes para com as nações mais favorecidas. 

ART. XVI. . 

As AlLas Partes Contratantes se 0brigam a que todos os 
favores, privilegias e isenções concermmtes a commercio ou 
navegação; concedidos, depo~s cl' este Tratado, aos subditos 
de uma outra Pote.ncia p0r uma das Altas Partes Contra
tantes, serão igualmente conceclidos a@s subditos da out.ra 
Alta Parte Contratiante. Esta eoncessão será gr11tui.tamente 
concedi.da, no ·caso · que assim haja sido c0mcedida áquella 
outra nação; mas se esta concessão tiver sido feita por uma 
das Al1tas Parhes Contratantes a outra qualquer nação me
diante uma retribuição ou um equivalente, ella será igual
mente concedida aos subàitos da outra Alta Parte Contra
tante mediante, quam proxime, a retribuição ou o equiva
lente estipulado. 

ART. XVJI E ULTIMO. 

O presente Tratado de Amisade, de Commercie e de 
Navegaç.ão tend(i) sicl0 assignado flelos Plenipotenciarios S0-

breditos, a fim de ser executado fielmente por ambas as 
PaFtes, ficará em vigor durante .dez annos, c0ntados da data 
da sua assignatura, e por todos os mais annos que se lhes 
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18ã.3 vront, jusqu'à ce qu'une des Hautes Parties Conbractallllies 
Marco d I · d J 

20• ne éc are explieitement à l'autre son intentwn o:u e e 
faire cesser entiêrement, ou ele lui faire des a1térations. 

Dan,s ce· cas les dispositions ·du même Traité seront en-
core obligatoi,Fes pendar;~t doúze mois, à dater de la déclara
tioJ.íl faite par ·.une eles Hautes Parties Centractantes à l ~au
tre de son intentio.n de faire cesser ou d'altérer ce Tmitté. 

CONCLUSION. 

Les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties Contra
dantes, aprês avoir signé et scellé de leur sceau le présent 
Ttaité d'.Amitié, de Commerce et de Navigation, contenant 
dix-sept Articles, les transmettront immédiatement à leurs 
Cours; et auoune eles deux Uautes Parlies Centractantes 
ne permettra qu'_il y soit contrevenu ou por.té att~inte en 
aucune maniêre. Le présent Traité seTia ratifié, et les :r:atí
fications ser.ont échangées à Londres dans l' espace de qua
tre-vingt-dix jours, à compter de eelui de la signatme, .e.u 
plutôt si faire se peut; et commencera à être mis en exé
cution trente jours aprês l' échange eles ratifications. 

Fait à Londres, ce 20 Mars 1811-3. 

(L .S.) Le BM·on da ToFr.e de Moncorv1o. 
(~. S.) A:ali. 
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seguirem, até que uma das Altas Partes Contratantes declare 
explicitamente á outra sua intenção, ou de o fazer cessar 
completamente, ou de o alterar. 

N'este caso as disposições do mesmo Tratado serão ainda 
obrigatorias durante doze mezes, a dat1lr da declaração feita 
por uma das Altas Partes Contratantes á outra, da sua in
tenção de fazer cessar ou de alterar este Tratado. 

CONCLUSÃO. 

Os Plenipolenciarios das duas Altas Partes Contratan
tes, 'depois de terem assignado e sellado com seus sêllos o 
presente Tratado de Amisade, de Commercio e de Navega
ção, contendo dezesete Artigos, o transmittirão immediata
mente ás suas Côrtes; e nenhuma das duas Altas Partes Con
tratantes permittirá que elle alii seja transgredido ou de 
qualquer maneira violado. O presente T-ratado será ratifi
cado, e as ratificações serão trocadas em Londres no espaço 
(Ye noventa dias, (1) contados do da assignatura, ou antes se 
for possível; e começará a ser posto em execução trinta dias 
depois da troca das ratificações. 

Feito em Londres, aos 20 de Wiarço de 184·3. 

(L. S.) O Barão da Torre de Moncorvo. 
(L. S.) Aa li. 

(!1.) Declarou-se no :rcspec"bivo. P!lotoculo .que: a de~ora que houve na 
troca .das ratificações proveiu de cJrcun1stancms unprev1stas e involunta
rias, porquanto esta só teve Jogar a 9 de Agosto. 

18~3 
J\Iarco 

'20" 



186_.1 
Fevereiro 

'2(1 

o\ 

THATADO DE COJIIMERCIO E NAVEGAÇÃO ENTRE A RAINHA k 

PR"(;SSIA, ASSIGNADO EM DEULll\1 A !20 DE FEVEUEIRO DE 

MAHÇO, E PELA DA PRUSSIA Ellf 30 DE ADUIL, SENDO AS 

DITO ANNO. 

(DO ORIGINAL QUE SE GUARDA NO ARGUIVO DA SEG HETARIA o'ESTADO 
DOS riEGOCIOS ESTHANGEII\05.) 

Sa Majesté la Reine de Portugal et des Algnrves et Sa 
:Mnjesté le Uoi de P.russe, également animés du désir deres
serrer de plus en plus les liens d'amitié qui unissent les 
deux Couronnes, et d' étendre les relations commerciales 
entre Leurs États et sujets respectifs, ayant résolu de con
clurc un Traité de commerce et ele navigation, ont à cet 
effet nommé Leurs Plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majeslé Três-Fidêle, le sieur Simon da Silva Ferraz 
de Lima e Castro, Baron de Renduffe, Pair et Grand du 
l{opume de Portugal, ele Son Conseil, Son Envoyé Extra
ordinaire et Ministre Plénipotentiaire prês Sa Majesté le Roi 
de Prussc, Commandeur des Ordres du Christ, et de Notre 
Dame de la Conception ele Vil la Viçosa; et Sa Majesté Prus
sicnne, le sieur Henri Ulric Guillaume, Baron de Bolow, 
Son Ministre el'État, du Cabinet et eles Affaires ÉtraQgêres, 
Grund-Croix de l'Ordre de 1' Aigle Rouge de Prusse, de ceux 
ele Léopolcl d' Autriche et de la Couronne de Baviêre, Grand
Croix de l'Ordre Royal des Guelphes de l'Ianovre, et de ce
lui de Louis de la Hesse Grand-Ducale, Commandeur de 
1'0rdre du Faucon Blanc de la Saxe Grand-Ducale, Che
valier des Ordres de S1 Alexandre Newsky, de S10 Anne 
de la premiere classe, de S1 Stanislas ele la seconde classe, 
et de S1 Wladimir de la quatriême classe de Russi~, Grand
Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, et de celm de Léo
pold de Belgique, décoré du Granel Ordre du ~ichani Ifti
har; lesquels, apres s' être communiqué leurs plems pouvoirs, . 



SENHORA DONA lUAlUA li E FREDERICO GUILHER!tiE, REI DE 

1844, E RATIFICADO POR PARTE DE PORTUGAL E.l\1 30 DE 

RATII?ICAÇÕES . TROCADAS Eill BERLHI Ei\1 6 DE l\fAIO DO 

(Tl\ADUC~:Ã.()' OFFICIAL.) 

Sua Magestade a Rainha de Portugal e dos Alganes 
e Sua Mogestade El-Rei de Prussia, 1guÇ~lmente animados. 
do desejo de estreitar cada vez mais os laços de amisade

1 

que unem as d".JS Corôas, e ampliar as relações com~er
ciaes entre os Seus respectivos subditos e Estados, tendo 
resolvido concluir um Tratado de commercio e navegação, 
nomearam para este fim por Seus Plenipolenciarios, a saber: 

·Sua 1\'Iagestade Fidelíssima, o Senhor Simão da Si! v~ 
Ferraz de Lima e Castro, Barão de Renduffe, Par e· Grande 
do Reino de Portugal, do Seu Conselho, Seu Enviado Ex
traordioario, e Ministro Plenipotenciario junto de Sua Ma
gestade El-Rei de Prussia, Cornrnenclador das Ordens de 
Christo, e de Nossa Senhora da Conceição de Vi lia Viçosa; 
e St,~a Magestade Prussiana, o S~n~or He,nr,ique l.Jlr~c Gu~
lherrne, Barão de Bülow, Seu M1mstro d Estado, do Gabi
nete e dos Negocias Estrangeiros, Gram-Cruz da Ordem da 
Aguia Vermelha de Prussia, das de Leopoldo de Austria, e 
da Corôa de Baviera, Gram-Cruz da Ordem ·Real dos Guel
phos de Han~ver, e da de Luiz de Hesse Gram-Ducal, Com
mendador da Ordem do Falcão Branco de Saxonia Gram
Ducal, Cavalleiro das Ordens de Santo Alexandre News)íy, 
de Santa Anna de primeira classe, de Santo Estanislau da 
segunda classe, e da de San_to Wladim.iro da quarta classe 
da Russia, Gram.-Cruz da Ordem do Leão Needandez, e da 

~ de Le0 poldo da Belgica, condecora~o com a Grande _Ordem 
do Nic?ani Iftihar; os quaes, depo1s de haverem reciproca-
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1844 trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles 
.Fevereiro suivanls : 

20 

ART. I. 

li y aura liberté réciproque de commerce et de naviga
tion entre les États de Sa Majesté Tres-Fidele et ceux de 
Sa Mnjesté le lloi de JPrusse. Les sujets de chacune eles deux 
Hnutes Parties Contractantes pourront entrer duns les ports, 
places et ri vieres eles territoires de I' autre partobt oü le com
rn crce étranger est pcrmis ou le sero. à J'avenir. Ils pour
ront séjourner et rés ider dans quelque partie que ce soit 
eles dits territoires pour y vaquer à Ieurs affaires, et ils joui
ront à cet effet de la même sécurité et de la même prote
ction que les nationaux, en payant to utefois Ies mêmes im
pôts, et en se conformant aux !ois et ordonnances du pays, 
ainsi qu 'aux réglements de commerce qui y sont ou seront 
cn vigueur. · 

ART. li. 

J. .. es na vires Portugais et Prussiens arrivan 1:, de quelque 
part que ce soit, sur leur les t ou chargés, dans les ports 
de l'autre eles Hautes Parties Contractantes, y seront trai
iés, tant à leur en!:rée que· pep.dant leur séjour et à leur 
sortie, sur ie même pied que les navires nationaux venant 
dn même lieu, par 'rapport aux droi ts de port, de tonnage, 
de fanaux et . de pilotage, ainsi qu'aux vacatioos des offi
ciers puhlics, et à tout autre droit ou charge, de quelque 
er·:pêce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au 
profit du Gouvernement, des au torités locales, ou d' établis
sements particuliers quelconques. 

ART. IH. 

Seront considérés navires Portugais ?U Prussiens ceux 
qui seront reconnus com me tels dans I' .Etat auquel ils ap
part'Íennent, conformément aux Iois et .réglements en vi
gueur: Les Hautes Parties Contractantes se réservent d' é
•tha nger des dédarations porlant une énumération claire et · 

, l'réc1se des papiers · et documents dont l'un eh l'autre État 
cxigeflt que leurs navires soient munis . Si aprês cet échan
ge, qui a11Ta li eU' au •plus tard. ·trais mois ~prê~· Ia_ signature 
du present Traitéí' I' une des -Hautes Parties Contractante." 
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mente c.ommunicado os seus plenos poderes, achados em 
boa e devida fórma, convieram nos Artigos seguintes: 

ART. I. 

Haverá liberdade reciproca de commercio e navegação 
entre os Estados de Sua Magestade Fidelíssima e os de Sua 
Magestade El-Rei de Prussia. Os subditos de cada uma das 
duas Altas Partes Contratantes poderão entrar nos Jogares 
e rios dos territorios da outra, em toda a parte onde o com
mercio estrangeiro é permittido ou o for de futuro. Pode
rão demorar-se e residir em qualquer parte dos ditos terri
torios, para ali tratarem dos seus . negocios, e gosarão para 
este fim da mesma segurança e da mesma protecção que os 
nacionaes, pagando todavia os mesmos impostos, e confor
mando-se com a~ leis e ordenações do paiz, assim como 
c0m os regulamentos commerciaes que n'elle estão ou es
tiverem em vigor. 

ART. IT. 

Os navios Portuguezes e Prussianos chegados de qual
quer parte, em lastro ou carregados, aos portos da outra 
das Altas Partes Contratantes, serão n' elles tratados, tanto 
na sua entrada, como durante a sua estada e na sua saída, 
do mesmo modo que os navios nacionaes vindos da mesma 
parte, assim pelo que respeita aos direitos de por.to, de to
nelagem, de pharoes e pilotagem, como aos emolumentos dos 
officiaes publicos, e a todo o direito ou encargo de qualquer 
especie ou denominaçãó que seja, cobrados em nome ou em 
proveito do Governo, das auctoridades locaes, ou de quaes
quer estabelecimentos particulares. 

ART. III. 

Serão considerados navi"os Portuguezes ou Prussianos 
aquelles que forem reconhecidos como taes no Estado a que 
pertencem, segundo as leis e regulamentos em vigor. As 
Altas Partes Contratantes se reservam enviar reciprocamente 
declarações qne contenham uma enumeração clara e precisa 
dos papeis e documen~os de qu~ um e outro ~sta~o exigem 
que os seus navios seJam mumdos. Se depo1s desta reci
proca remessa, que terá logar o mais tardar tres mezes de
pois da assignatura do presente Tratado, uma das Altas 

TOM . VI. 33 
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se trouvait dans le cas de changer ou de modifier ses or
donnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une commu
nication officielle. 

AllT. IV. 
11 ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur 

l'importation dans le Royaume de Portugal des articles pro
venant du sol ou de l'industrie du Royaume de Prusse, et 
jl ne sera imposé d'autres oi de plus forts droits sur l'im.,. 
portation dans le Royaume de Prusse des articles prove
nant du sol ou de l'industrie du Royaume de Portugal et 
de ses Domaines et Posscssions, que ceux qui sont ou se
ront imposés sur les mêmes articles proveoant du sol ou de 
l'industrie de tout autre pays étranger. 

Le même príncipe sera observé à I' égard des droits 
d' exportation. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne point 
frapper de prohihition, soit l'imvortation d' aucun article 
provenant du sol ou de l'industrie de l'autre pays, soit l'ex
portation d' aucun ar ti ele de commerce vers I' autre pays, à 
moins que ~es mêmes probibitions ne s' étendent également 
à tous les Etats étrangers. 

L'exportation du sei du pert de Setubal continuera à 
être subordonnée aux réglements qui y sont particuliers. 

ART. V. 

Tous produits du sol ou de l'industrie du Royaume de 
Prusse, importés directement et par navires Prussiens des 
ports de ce Royaume dans ceux du Royaume de Portugal, 
y compris Ies Iles de 1\fadêre et de Porto Santo et les Aço
res, ainsi que tous produits du sol ou de l'iJ?dustrie du 
Royaume de :=-ortugal et de ses Domaines et Possessions, 
importés directement et paF navires Portugais dans les ports 
Prussiens, ne payeront dans Ies ports respectifs des droits 
d'entrée ou de transit autres ou plus élevés que si l'impor
tation des mêmes produits avait lieu sous pavillon national, 
ou de la nation Ia plus favorisée. 
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Partes Contratantes se achar no caso de mudar ou modifi
car a sua legislação a este respeito, communica-lo-ha offi
cialmente á outra. 

ART. IV. (1) 

Não se imporão outros nem maiores direitos sobre a 
importação no Reino de Portugal dos artigos provenientes 
do solo ou da industria do Reino de Prussia, e não se im
porão outros nem maiores direitos sobre a importaçuo no 
Reino de Prussia dos artigos provenientes do solo ou da 
industria do Reino de Portugal e dos seus Domínios e Pos
sessões, do que os que são ou forem impostos sobre os mes
mos artigos provenientes do solo ou da industria de qual
quer outro paiz estrangeiro. 

O mesmo principio será observado a respeito elos direi
tos de exportação. 

As Altas Partes Contratantes se obrigam a não estabe
lecer prohibições, nem na importação dos artigos ·prove
nientes do solo ou da industi:ia do outro paiz, nem na ex
portação de artigos de commercio para esse outro paiz, 
salvo quando as mesmas prohibições se estendam igualmente 
a todos os Eslados estrangeiros. · 

A exportação do sal do· porto de Setubal continuará a 
ser subordinada aos regulamentos que lhe são peculiares. 

ART. V. 

Todos os productos do solo ou da industria do Reino 
de Prussia, importados directamente e em navios Prussia
nos dos portos do mesmo Reino nos do Reino de Portu
gal, comprehendendo as Ilhas da Madeira, Porto Santo e 
Açores, como tambem todos os productos do solo ou da 
industria do Reino de Portugal e seus Domínios e Posses
sões, importados directamente e em navios Portuguezes nos 
portos Prussianos, não pagarão nos portos respectivos ou
tros ou maiores direitos de entrada ou de transito do que 
se a importação dos mesmos producto~ fosse feita debaixo 
de bandeira nacional, ou da nação ma1s favorecida. 

(1) Vide na data de 6 de Maio de 1842, o Protocolo assignado no 
acto de troca 'das respectivas ratificações. 

1r 
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ART. VI. 

. Quant aux marchandises qui ne consistent pas en pro
duits indigenes, elles pourront être importées directement 
des ports du Roynurne de Pr11sse, sous pavillon Prussien, 
duns les ports du Royaume de Portugal, y compris les Iles 
de M:aclere et de Porto Santo et les Açores, et vice versa 
des ports Portugais, sous pavillon national, dans les ports 
Prussiens, de la même maniere et sous les m~mes condi
tions sous lesquelles les bâtiments de la nation la plus favo
risée sont admis à Íll!porter eles produits étrangers directe
ment eles ports ele l'Etat auquel ils apartiennent dans les 
ports de l' autre Parti e Contractante. 

ART. VII. 

Les produits et autres objets de cornmerce de toute es
pece, qui pourrontr être légalement exportés ou réexportés 
des ports eles Hautes Parties Contractantes par bâtiments 
nationaux, pourront également ~n être exportés ou réex
p6rtés par bâtiments de I' autre Etat, sans payer d' autres-ni 
de plus hauts droits ou charges, que si l'exportation ou la 
réexportation eles mêmes objets se faisaít par Mtiments na
t ionaux. 

ART. VHI. 

Les primes, rerrihoursements de .droits 'ou autres avan
tages de ce genre, accordés dans les Etats de !'une des Hau
tes Parties Contractantes à l'importation ou u I' exportation 
par bâtiments nationaux, seront accordés de même lorsque 

..\ l' importation directe entre les deux pays (Article v) ou l'ex
portation (Article vn) se fera par hâtiments de l'áutre État. 

AllT. IX. 

Les ports situés aux emhouchures de la Meuse, de l'Ems, 
du vVeser et de I'Elbe devant, eu égard à la position géo
graphique du Royaume de Prusse, être comptés au nombre 
des déboucbés les plus intéressants pour son import'ation et 
e:xportation, les Hautes Parties Contractantes sont conve- · 
nues d'assimiler ces ports aux ports Prussiens pour tout ce 
qui a rapport à l'importation réc iproq~~ des d~ux pays. En 
conséquence les produits du sol ou de lmdustne de la Prus
se, chargés sur des navires Prussiens dans les clits ports, ou 
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ART. Vf. ( I) · 

Quanto ás mercadorias que não consistem em prod\f
ctos indígenas, pederão estas ser importadas directamentc 
dos portos do Heino de Prussia, debaixo de bandeira Prus
siana, nos portos do Reino de Portugal, comprehendendo 
as Ilhas da Madeira, Porto Santo e Açores, e vice vm·sa dos 
portos Portuguezes, debaixo de bandeira nacional, ·nos por
tos Prussianos, da mesma maneira e com as mesmas condi
ções com que os navios da naçâo mais favorecida são ad
mittidos a importar os productos estrangeiros direc.tamente 
dos portos do Estado a que elles pertencem nos portos da 
outra Parte Contratante. 

ART. VII. 

Os proJuctos e outros objectos de commercio de toda 
a especie, que legalmente podérem ser exportados ot.t reex
portados dos porto~ das Altas Portes Contratnntes por na
vios nacionaes, poderão igualmente ser rl'elles exportados 
ou reexportados por navios do outro Estado, sem pagar ou
tros riem maiores direitos oa impostos, do que se a expor
taçuo ou recxportaçuo elos mesmos objectos se fizesse por 
navios nacionaes. 

ART. VJ!f. 

Os premias, restituições de direitos ou ouiras ·vantagens 
d'esta natureza, concedidos nos .Estados de uma das Al·tas 
Partes Contratantes ú importação ou á exportação em na
vios nncionnes, serão concedidas igualmente quando a im
portação direda enlre os dois paizes (Arligo v) ou a ex
portaçâo (Artigo vn) se fizer por navios do outro Estado. 

AHT. !X. (!2) 

Devendo os portos situados na foz dos rios Mesa, Ems, 
Weser e :Elba ser considerados, em atlenção á situação 
geographica do Reino ele Pr~1ssia, no numero das e~calas 
mais interessantes para a sua 1mportaçuo e exportação, con
vieram os Altas Partes Contratantes em assimilhar aquelles 
portos aos portos Prussianos em tudo o que diz respeito á 

(1) Vide Artigo ur separado c secreto d'esle Tratado. 
(2) Idem Artigo I " " 

184~ 
Fcvcrcii'O 

20 

/ 



18~4 
Fevereiro 

20 

518 REINADO DA SENHORA D. 1\IARIA 11. 

bien dans les ports situés aux embouchures de tout autre 
ileuve entre Ia Meuse et I'Eibe dans leque} se jetle une ri
viêre navigable traversant Ies États de Ia Prusse, et impor
tés directement dans les ports Portugais, y seront admis et 
traités exactement de la même maniêre que s'ils venaient 
directement d'un port de la Prusse et sous pavillon Prussien. 
Par réciprocité les produits du Portugal et de ses Domai
nes et Possessions, importés sous pavillon Portugais dans 
les susdits ports, seront traités lors de leur importation sub
séquente en Prusse par la voie des dits fleuves comme s'ils 
élaient importés directement par navires Porlugais dans un 
port Prussien. 

De plus, Sa Majesté le Roi de Prusse consent à faire 
trailer les na vires Portngais et leurs cargaisons, s' ils arri
vent· des susdits ports dans ceux de la Prusse, comme s'ils 
élaient venus directement d'un port Portugais. 

Il est enlendu que I' assimilation des ports étrangers, dont 
il est question dans çet Article, aux ports Prussiens, ne 
pourra avoir lieu qu'à condition que dans ces mêmes ports 
·les Mtiments Portugais, venant des ports du Portugal ou 
s'y rendant, ne seront pas trailés moins favorablement que 
les navires Prussiens. 

ART. X. 

Les produits venant des ports de la Prusse ou des ports 
étrangers, dont il est fait mention dans l' Ar ti ele précédent, 
dcvront être accompagnés de certicicats d' origine à délivrer 
par les autorités Prussiennes compétentes, ou par les Consuls 
·Ou autres Agents Consulaire's Portugais. 

ART. XI. 
Pour ce qui regarde !e commerce d'importation indi

rect, les chargemenls importés por na vires Prussiens de ports 
étrangers dans ceux du Portugal, y compris le~ Iles de Ma
dcre et de Porto Santo et les Açores, et réctproquement 
les chargements importés par navires Portuga~s de ports 
étrangers dans ceux de la Prusse, seront reçus et traités 
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'importação reciproca dos dois paizes. Em consequencia os 
productos do solo ou da indusLria da Prussia, carregados 
·em navios Prussianos nos ditos portos, ou nos portos situa
dos na foz de qualquer outro rio, entre o Mosa e o Elba, 
cujas aguas communiquem com um rio navegavel que atra
'Vesse os Estados da Prussia, e importados directamente nos 
portos Portuguezes, serão ahi admittidos e tratados exacta
mente da mesma maneira que se viessem directamente de 
um porto da Prussia e debaixo da bandeira Prussiana. Em 
reciprocidade os productos de Portugal e dos seus Domí
nios e Possessões, importados debaixo da bandeira Portu
.gueza nos sobreditos portos, serão tratados, quando tiver 
logar a sua subsequente importação na Prussia por via dos 
·ditos rios, como se fossem importados directamente em na
vios Porluguezes em um porto Prussiano. 

Sua Magestade El-Rei de Prussia co nsente alem d'isso 
em fazer tratar os navios Portuguezes e as suas cargas, que 
chegarem dos sobreditos portos aos da Pruss ia, como se ti
vessem vindo directamente de um porto Portuguez. 

Fica entendido que a assimilhação dos portos estran-
. geiros, de que se trata n'este Artigo, aos portos Prussianos, 

não poderá ter Jogar senão com a condição de que n'estes 
mesmos portos os navios Portuguezes, vindos dos portos de 
Portugal ou indo para elles, não serão tratados com menos 
favor do que os navios Prussianos. 

ART. X . (1) 

Os productos vindos dos portos da Prussia ou dos por
tos estrangeiros, de que se faz menção no Artigo prece
dente, deverão ser acompanhados de certificados de origem, 
passados pelas competentes auctoridades Prussianas, ou pe
los Consules ou outros Agentes Consulares Portuguezes. 

ART. XI. (2) 

Pelo que respeita ao commercio indirecto de importa
ção, as carregações importadas por navios Prussianos de 

(l) Vide Artigo n separado e secreto d'~ste Tratado, bem como, Iia 
data de 6 de Maio de 1842, o Protocolo ass1gnado no acto da troca das 
respectivas ratificações. 

(2) Vide Artigo rn separado e secreto d'este Tratado. 
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dans ces ports sur le pied de la nalion la plus favo;isée. 
L'importation dans les ports du Portugal des prodmts et 
marchandises de l' As i e reslera suumise aux I ois. et régle
ments existants. 

Quant à l'admission et au traitement des nav ires Prus
siens daus les Colonies Portugaises, les Hautes Partie? Coo
tractantes se réservent d'ent,rer en négociations spéctales à 
cet égard. 

ART. XU. 

Les Huutes Parties Contractantes sont convenues que 
l'une n' accordera à 1' avenir à d' nutres nalions, par rapport 
au commerce ou à la navigation, ancuns priviléges, oi aucunes 
faveurs ou immunités, qui nc soienl anssi, et à l'ínstant, 
élendus aux sujels de l'autre, gratuitement, si la concession 
a été gratuite, ou uvec une juste et convenable compensatíon, 
à dé!'aut d' óquivalent, si la concession a él6 conditlonnelle. 

ll est entendu parliculierement, que duns le cus ou l'un 
des deux. Gouveruemenls accorderait à un nutre Élat desdi
minutions de droils sur ses produits du sol ou de l'iodus
trie, ou lui coucéclcrait d'autres avanlages ou faveurs spé
ciales en fait de commerce et de na,•igution, à la snite d'nn 
Traité de commerce ou d'une Convcntion spéciale, et en 
compcnsation ele dirn inutions. de droits, avantages ou fa
veurs accordés par cet nutre ]~tat, l'aulre eles deux Gouver
nemenls ne pourra demander les m~mes avantages et !'acili
tés pour le commerce et la navigalion de ses sujels qu' en 
offraot, à défaut de pnreils avantagcs de mêrne 6tendue et 
quali té, des équivalents ou compcusalions à ussurer dltment 
par un arraogement parliculicr entre lcs deux Gouverne
ments. 

AHT. Xlli. 

. Les stipulations (lu présent Traité ne seront point ap
phcables au cabotacre entre les porls de chacun des deuÃ o . 
pay~, cc gcore de lransport restant réscrvé aux bàtnnents 
nat10naux. 

Mais il est convenu que les hàtiments de l'une des Hau- · 
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portos estrangeiros nos de Portugal, comprehendendo as 
Ilhas da Madeira, Porto Santo e Açores, e reciprocamente 
as carregações importadas por navios Portuguezes de portos 
estrangeiros nos da 'Prussia, serão recebidas e tratadas n' es
tes portos Gomo as da nação mais favorecida. A importação 
nos portos de Portugal dos productos e mercadorias da Asia 
ficará sujeita ás leis e regulamentos existentes. 

Quanto á admissão e ao tratamento dos navios Prus
sianos nos Domínios Ultramarinos Portuguezes, reservam-se 
as Altas Partes Contratantes entrar em negociações espe
ciaes a este respeito. 

ART. XII. 

As Altas Partes Contratantes convieram que uma não 
concederá de futuro a outras nações, pelo que respeita ao 
commercio <Hl navegação, privilegios, favores ou immuni
dades algumas que não sejam tambem, e desde logo, exten
sivos aos subditos da outra, gratuitamente, se a concessão 
tiver sido gratuita, ou com uma justa e conveniente com
pensação, na falta de equivalente, se a concessão tiver sido 
condicional. 

Fica particularmente entendido, que no caso e.m que 
uni dos dois Governos conceder a um outro Estado dimi
nuições de direitos sobre os seus productos do solo ou de 
~ndustria, ou lhe conceder outras vantugens ou favores es
peciaes em materia de commercio e de navegação, em con
sequenciu de um Tratado de Commercio ou de uma Convenção 
especial, e em compensaç.ão de diminuição de direitos, van
tagens ou favores concedidos por esse outro Estado, o outro 
dos dois Governos não poderá pedir as mesmas vantagens 
e facilidades para o commercio e navegação dos seus suhditos, 
senão offerecendo, em Jogar de iguaes vantagens da mesma 
extensão e qualidade, equivalentes ou compensações, as quaes 
serão devidamente fixadas por um accordo particular entre 
os dois Go.rernos. 

AUT. XIII. 

As estipulações do presente Tratado não serão applica
veis á cabotagem entre os portos de cada um dos dois paizes, 
ficando reservado este genero de. transporte para os navios 
nacionaes. 

Convencionou-se porém que os navios de uma_ das, Altas 
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tes Parties Contractantes, entrés dans les ports de I' autre, 
pourront se borner à ne décharger qu'une partie de leur 
cargaison, et qu'ils p<mrront s' en aller librement avec le 
reste, pour se rendre soit dans tel autre port du même pays, 
soit ailleurs, sans paycr d'autres ou de plus fort droits que 
les bâtiments nationaux n' auraient à paycr dans I e même cas. 

ART. XIV. 

Dans le cas ou quelque bâtiment appartenant à l'une 
eles Hautes Parties Contractaotes aurait éclwué ou fait nau-
frege sur les côtes ou dans un port ele I' aulre, i! sera prêté 
toute a ide et assistance possibles au capi laine et à l' équi
page, tant pour leurs personnes, que pour le navire et sa 
cargaisou. 

Les objets sauvés seront mis, s' i! y a li eu, sous la sur
veillance eles autorités compétentes, et restitués à qui de 
droit apres l'acquittement des frais de sauvetage et autres, 
qui ne seront pas plus forts que ccux. auxquels les nationaux 
seraieot assujettis en pareil cas. Il n' en sera point perçu de 
droits, à moins que ces ohjets ne soient destinés pour la 
consommation dans le pays. 

ART. XV. 

Tout bâtiment de commerce eles sujets de cbacune eles 
1-lautes Parties Contractantes, entrant en relâcbe forcée dans 
un port de l' autre Partie, y sera. exempt de tout dro it de 
port ou de navigation quelconque, si les causes qui ont né
cessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu que le 
bâtiment ne se livre dans les ports de rclttche à aucune opé
ration de commerce en chargeant ou en déchargeant des 
marcl1anclises, bien entendu toutefois que les décbargements, 
motivés IJar la nécessité de réparer le Mtiment, ne seront 
point considérés comme opération de commercc donnant 
lieu au payement des droits, et pourvu que le bâtiment ne 
prolonge pas son séjour dans ]e port au-delà du temps né
cessaire selon les causes qui auront donné lieu à la relâche. 

ART. XVI. 
, Chacune des Hautes Parties Contractantes accorde à 

l autre la faculté d' av0ir duns ses ports et places de com-
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Partes Contratantes, entrando nos portos da outra, pode
rão limitar-se a não descarregar senão urna parte da sua 
carga, e que poderão sair livremente com o resto para irem 
a qualquer outro porto do mesmo ou de diverso pniz, sem 
pagar outros ou maiores direitos do que os navios nacionaes 
teriam a pagar no mesmo caso. 

ART. XIV. 

No caso em que algum navio pertencente a uma das 
Altas Partes Contratantes tiver encalhado ou naufragado 
nas costas ou em um porto da outra, dar-se-ha todo o au
xilio e soccorro possível ao capitão e equipagem, tanto pelo 
que respeita ás suas pessoas, como ao navio e sua carga. 

Os objectos salvados serão postos, se isso podér ter logar, 
debaixo da vigilancia das auctoridades competentes, e res
tituídos a quem de direito pertencerem, depois de satisfei
tas as despezas de salvadego e quaesquer outras, que não 
serão maiores que aquellas a que os navios naciooaes se
riam obrigados em igual caso. Não se cobrarão direitos d' es
ses objcctos, salvo quando forem destinados para consurnmo 
do paiz. 

ART. XV. 

Todo o navio de commercio dos subditos de cada uma 
das Altas Partes Contratantes, que entrar por arribada for
çada em um porto da outra Parte, será n'elle isento de todo 
e qualquer direito de porto ou de navcga.ção, se as causas 
que motivaram a arribada forem reaes e endenles; com.tanto 
que o navio não faça operação alguma de commerc1G no 
porto da arribada, carregando ou descarregando mercado
rias, bem entendido todavia que as descargas e recargas, 
motivadas pela necessidade de reparar o navio, não serão 
consideradas como operação de commercio que dê Jogar a 
pagamento de dir~itos, e comtanto que o navio não pro
lonaue a sua estada no porto alem do tempo necessario, 
con~orrne as causas que tiverem dado logar á arribada. 

ART. XVI. 

Cada urna das Altas Partes Contratantes concede á ou
tra a faculdade de ter nos seus portos e praças de commercio 
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rnerce des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou 
agents de commcrce, tout en se réservant !e clroit d' exce
pter de cctte concession lei cndroit qu'clle jugera à propos. 

Les dits agenls consulaires, de quelque classe qu' ils soient, 
et dô.ment nommés par leurs Gouverneme11ts respeclifs, eles 
qu'ils auront ohlcnu l'cxéquatur du Gouvcrnemcnt sur le 
territoire duque! ils doivcnt résider, y jouiront, tant pour 
leurs personnes, que pour l'cxercice ele leurs fonclio-ns, eles 
priviléges do11l y jouisseot lcs agenls consulaires de lu même 
catégorie de la IHJlÍon la plus favorisée. 

AllT . • "VIL 

Lcs dits Consuls Généraux, Consuls, Vicc-Consuls ou 
agenls de commcrce scront uutorisés à requérir l'assistance 
des autorilt:s locales pour J'urreslation, la rl6tcnlion et l'em
prisonncmcnt de déscrteurs eles navires de guerre et mar
chands de leu r pays, ct ils s' adrc~seront pour cct objet uux 
tribunaux, jugcs et ollicicrs comp6tents, ct réclamcront par 
éerit ces dóscrleurs, en prouvant par la connnunicution des 
registres des nnvircs ou des rôlcs de l'équi~ngc, ou par d'au
tres clocurnenls officicls, que de lcb individus ont faiL par
tie eles clils équipages, et celle réclarnation ainsi justifiée, 
l' cxtradition ser a accorcléc. 

De tcls déscrteurs, lorsflu'ils uuront élé arrélés, seront 
mis à lu di sposilion des dils Consuls Généruux, Consuls, 
Vicc-Consuls ou agenls de commercc, cl pourront êlre cnfer
més dans les prisons publiqncs à la réquisilion et nux fruis 
de ccu :.:. qui les réclamcnl, pour être cnvoyés aux na vires 
auxqt1cls ils appartcnnient, ou à d'aulres de la mêmc na
Lion. Mais s'ils nc sont p~s rcnvoy(s dans !'espace de deu_x 
mois à compler clu jour ele leur arreslation, ils seronl m1s 
eu libcrlé, ct nc seronl plus üiTClés pom la mêrnc cause .. 

ll est entcndu toulcfois, qJc si lc désertcur se lrouvmt 
nvoir commis quelquc crime ou d6lit, son c.· traâ.ition po~u:ra 
êtrc retardée jusqu'à cc que le tribunal saisi de l'aii~Jre 
ait rcndu sa scnlc~ce, ct r1uc cclle-ci ail reçu son cx.écul1on . 

.AU"f. XVliL 

Les sujets de chacunc eles IIautcs Purlies ContraclaQ~ 
tes qui ont ou auront à toucher des héritages dans les ter-
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Consules Gcraes, Consules, Vice-Consulcs ou agentes de com
mercio, reservando-se o direito de exceptuar d'esla conces
são qualquer localidade que julgar a proposito. 

Os ditos agentes consulares de qualquer classe que se
jam, e sendo devidamente nomeados pelos seus respectivos 
Governo , logoque tenham obtido o exequatur do Governo 
em cujo terrilorio devam residir, ali gosarão, tanto pelo que 
respeita ás sua pessoas, como ao exerci cio da suas funcções, 
dos privilegios de que ali gosam os agentes consulares da 
mesma cate.goria da nação mais favorecidn. 

ART. XVll. 

Os ditos Consules Geracs, Con ules, Vicc-Consules ou 
agentes de commercio serão auctorisados a requisitar o au
xilio das nuctoridacles lo caes para a prisão, deten~üo c en
carceramento dos desertores dos navios de guerra e mer
cantes do cu paiz, c se dirigirão para esl· flm aos Lribunaes 
juizes c officiaes competentes, e reclamarão por escripto estes 
desertores, provando pela exhihiçuo dos registros dos tm i os 
ou matriculas da equiparrem, ou por outros documentos of
ficiaes, que tacs individuo fizeram parte das dita equipa
gens; c justificada assim esta reclamação, será concedida a 
entrega d'elles. 

Quando laes desertores tiverem sido preso , serfio postos 
â disposição dos ~itos Con ulcs Gcrucs, Consule , Vicc-Con
sules ou agentes de commercio, c poderfio ser recluso nas 
prisões publicas á requisição e á custa d quem os reclamar, 
pura serem enviados aos navios a que pertenciam, ou a ou
tros da mesma na~üo. Mas s não for m remeltidos no es
paço de dois mczes a contar do dia da pri ão seriio po tos 
em liberdade c não seruo mais presos pela mesma cau a. 

l~ica Lodaria entendido, que se se achar que o desertor 
haja commettido algum crime o~ deli to, poderõ a snu en
trega er retardada até que o tnbunal, que tomar conheci
mento do negocio, tenha dado a sna se11lcnça, c qu c ta 
haja tido execução. 

.AUT. XVIU. 

Os subdilos de cada uma das Altas Partes Contratantes 
que t~em ou ti ercm a receber heranças no territorio da outra, 
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rito ires de I' autre, ou qui en feront sortir leurs propriétés 
ou effets quelconques, ne payeront d' autres droits, charges 
ou impôts que ceux qui seront payés Pil:r les nationaux en 
pareille circonstance. 

ART. XIX. 

Sa Majesté Tres-Fidele déclare être prête à appliquer 
les dispositions du present Traité (à l'exception toutefois de 
celles qui, concernant la navigation et le commerce. mariti
me, ne sont, par la nature des choses, applicables qu'aux 
rapport~ entre le Portugal et Ia Prusse) à ceux des États 
de l'Association de Douanes Allemancles qui viendraient à 
exprim.er ]e désir d'entrer en réciprocité avec le Portugal. 

ART. XX. 

Le présent Traité restera en vigueur jusqu' au 1 er J an-
vier 184.8. · 

Si l'une des Hautes Parties Contractantes n'a pas an
noncé à I' autre, par une notification officielle, son intention 
d'en faire cesser l'effet, six mois avant le 1"r Janvier 1848, 
il conlinuera à être obligatoire jusqu'au ter Janvier 1854. 
A partjr du pr Janvier 18o4, le Traité ne oessera d'être 
en vigueur que douze mois apres que l'une des llautes Par
ties Contractantes aura déclaré à l'autre son intention de 
ne plus vouloir !e maintenir. 

ART. XXI. 

Le prósent Traité sera ratifié par les Hautes P,arties 
Con1lractantes, et les ratifications en seront échangées à Ber
lin dans I' espace de trois mois apres la signature, ou plu
tôt si faire se peut. 

En foi de quo i, les Plénipotentiaires respeotifs I' ont si
gné, et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait à Berlin, le 20 Février 1844. 

(L. S.) Renduffe. (L. S.) Bülow. 
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ou que d' elle fizerem sair as suas propriedades ou effeitos 
quaesquer, não pagarão outros direitos, encargos ou im
postos alem d'aquelles que forem pagos pelos nacionaes em 
iguaes circumstancias. 

ART. XIX. 

Sua Magestade Fidelissima declara estar prompta a ap
plicar as disposições do presente Tratado ( exceptuando to
davia aquellas que, dizendo respeito á navegação e com
mercio marítimo, não são pela natureza das causas appli
caveis senão ás relações entre Portugal e a Prussia) áquelles 
dos Estados da Associação das Alfandegas Allemãs que 
vierem a expressar o desejo de estabelecer reciprocidade 
com Portugal. 

ART. XX. 

O presente Tratado ficará em vigor até o 1.0 de Ja
neiro de 1848. 

Se uma das Altas Partes Contratantes não annunciar á 
outra, por uma notificação official, a sua intenção de fazer 
cessar o effeito do dito Tratado, seis mezes antes do 1.0 de 
Janeiro de 18~· 8, continuará elle a ser obrigatorio até ·o 
1.0 de Janeiro de 1854. A contar do 1.0 de Janeiro de 
18 54 o Tratado não cessará [de estar em vigor senão doze 

·rnezes depois que uma das Altas Partes Contratantes tiver 
declarado á outra a sua intenção de mais não querer man
tê-lo. 

AUT. XXI. 

O presente Tratado será ratificado pelas Altas Partes 
Contratantes, e as suas ratificações serão trocadas em Ber
lim no espaço de tres mezes depois da assignatura, ou an
tes se for possível. 

Em testemunho do que, os Plenipotenciarios respectivos 
o assignaram, e firmaram com o sêllo das suas armas. 

Feito em Berlim, aos 20 de Fevereiro de 1844. 

(L. S.) Renduffe. (L. S.) Bülow. 
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-~.RTIGOS SEPARADOS E SECRETOS DO TRATADO DE COM!\IERCIO 

E FREDERICO GlHLHEllME, REI DE PRUSSIA, DE ~O 

E TROCADOS NA 

(00 ORIGINAl. QUE SE GU.oliiDA NO AIICIIIVO DA SECHETARIA D'llSTADD 
DOS NllOOCIOS ESTIIANGEIROS.) 

Les Plénipotentiaires chargés de la négociation et de 
la COJJclusion du Traité de ce jour entre Sa Majesté la Reine 
de Portugal et des Algarves d'une part, et Sa Majesté le · 
Roi de Prusse d'autre part, sont convenus des Articles sé
purês suiva<nts, qui, sans être destinés à la publication, au
;ront néanmoins la même force et valeur que s' ils étaient 
insérés textuellement dans le dit Traité. 

AHTICLE SÉPARÉ ET SECRET I. 

( Ad A TI i ele IX d~t Traité patent.) 

Le Gouvernement Portugais ayant fait la réserve dans 
le dernier alinéa de l'Article IX, que l'assimilation des ports 
étrangers, dont parle cet Article, aux ports Prussiens ne 
pourra avoir lieu qu'à condition que dans ces mêmes ports 
lcs hâtiments Portugais ne seront pas traités moins favora
blement que les navires Prussiens, il est expressément en
tendu de la part du Gouvernement Prussien, que celui du 
Portugal ne changera pas par des actes spontan~s ~e statu 
quo de ses relations avec les États auxquels app~rtwnne.nt 
ces ports, de maniere à donner lui-même à ces Etats SUJet 
de traiter les navires Portugais moins favorablement que 
les navires Prussiens. 



E NAVEGAÇÃO ENTRE A RAINHA. A SENHORA DONA 1\'IARIA li 

DE FEVEREIRO DE 1844, ASSlGNADOS, RATIFICADOS 

MES!IIA DA'FA. 

(TRADUC(:ÃO PARTICULAII.) 

Üs Plenipotenciarios encarregados da negociação e con
·clusão do Tratado d' este dia entre Sua M:agestade a Rainha 
·de Portugal e dos Algarves de uma }1arte, e Sua Magestade 
El-Rei de Prussia da outra, convieram nos seguintes Ar
tigos separados, os quaes, sem serem destinados á publici
·dade, terão comtudo a mesma força e ''alor como se fossem 
inseridos textualmente no dito Tratado. 

ARTIGO I SEPAllADO E SECRETO. 

(Ao Artigo IX do Tratado patente.) 

Tendo o Governo P@!!tuguez feito a reserva, no ultimo 
paragrapho do Artigo IX, de que a assimilhação dos portos 
estrangeiros, de que trata aquelle Artigo, aos portos Prus
sianos não poderá ter logar senão com a condição de que 
n' estes mesmos portos os navios Portuguezes não serão tra
tados com menos favor do que os navios Prussianos, fica 
expressamente entendido por parte do Governo Prussiano, 
que 0 de Portugwl não alterará por actos espontaneos o 
statu quo das suas relações com os Estados a que perten
cem esses portos, de modo a da~ elle mesmo áquelles Esta
dos motivo de tratarem os nav10s Portuguezes com menos 
favor do que os navios Prussianos. 

TOl! . VI, 3( 
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ARTICLE SÉPARÉ ET SECRET JI. 

( Ad Ar ti ele x du Traité patent.) 

A l' égard des certificats d' origine dont les produits 
Prussiens doivent être accompagnés, les Hautes Parties Con
tractantes sont convenues des dispositions suivantes: 

Les certificats concernant les produits Prussiens à im
porter des ports étraugers, indiqués par I' Ar ti ele IX, dans 
Ies ports Portugais, ~evront consta ter: · 

que ces marchanclises ont été apportées de la 
Prusse dans les dits ports, et qu' elles n' ont subi 
en Prusse aucun droit d' entrée ni de transit quel
conque. 

Quant aux certificats concernant les produits à impor
ter des ports de la Prusse dans ceux du Portugal, i! suffira 
qu'ils portent: 

que ces marchandises n' ont subi en Prusse aucun 
droit d' enlrée ni de transit quelconque. 

Cependant, pour éviter autant que possible au commer
ce des formalités qui ne sont pas absolument nécessaires, 
les Hautes Parties Contractantes sont tombées d'accord, 
que les marchandises qui sont notoirement et évidemmeot 
de production Prussienne, telles que ambre jaune, bois, 
blés, chanvre, lin et zinc, n'auront pas besoin d'être accom
pagnés de certificats d' origine. 

ARTICT,E SÉPARÉ ET SECllET Ill. 

( Ad Articles VI ct XI du Traité patent.) 

11 n'existe jusqu'ici en Prusse, à l'égard des droits d'en
trée et de sortie, aucune différence par rapport au traite
ment des importations et exportations entre le pavillon 
national ou étranger, ni entre l'importation directe ou in
directe; mais, outre les droits ordinaires de port et autres 
de pareille nature, le traitement moins fa.vorable que ren
contrent les chargements des navires Prussiens dan~ q~el
ques États, est réciproque en Prusse, · d'aprês la législatiOn 
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ARTIGO ll SEPARADO E SECRETO. 

(Ao Artigo x do Tratado patente.) 

Pelo que toca aos certificados de origem de que os pro
duetos Prussianos devem ser acompanhados, as Altas Partes 
Contratantes convieram nas disposições seguintes: 

Os certificados concernentes aos productos Prussianos 
que forem importados dos portos estrangeiros, indicados 
no Artigo rx, nos portos Portuguezes, deverão fazer constar: 

que taes mercadorias foram trazidas da Prussia 
para os ditos portos, e que as mesmas não paga
ram na Prussia direito algum de entrada nem 
de transito. 

Pelo que toca aos certificados concernentes aos produ
ctos que se importarem dos portos da Prussia para os de 
Portugal, bastará que declarem: 

que taes mercadorias não pagaram na Prussia 
direito algum de entrada nem de transito. 

Comtudo, para que se e'•ite quanto for possível ao 
commercio formalidades que não são absolutamente neces
sarias, as Altas Partes Contratantes concordaram em que 
as mercadorias que são notoria e evidentemente de produc
ção Prussiana, taes como ambar amarello, madeiras, trigos, 
canamo, linho e zinco, não necessitarão de ser acompanha
das de certificados de origem. 

ARTIGO III SEPARADO E SECRETO. 

( A.os Ar·tigos n e xr do Tratado patente.) 

' 
Não existe até agora na Prussia, pelo que diz respeito 

aos direitos de entrada e saída, differença alguma relativa
mente ao tratamento das importações e exportações entre 
a bandeira nacional ou estrangeira, nem entre a importa
ção directa ou indirecta; mas, alem dos direitos ordinarios 
de porto e outros de igual naturez~, o tratp.m~nto menos 
favoravel que encontram as carregaçoes dos naviOs Prussia
nos em alguns Estados, é reei proco na Prussia, segundo a 
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actuellement en vigueur, par un impôt spécial, dit cc droit 
extraordinaire de pavillon » qui frappe les navires chargés 
de ces États. Le GoUYernement Prussien serait donc léga
lement fondé à conserver dans ses ports ce droit extraor
àinaire de pavillon à I' égard des na vires Portugais, arrivant 
des ports du Portugal mais chargés de marchandises non 
Portugaises, ou vcnant de ports étrangers en commerce in
direct. 11 userait ainsi de réciprocité à cause de la diffé
rence qui, par rapport au traitement des chargements, con
tinuera à subsister dans les ports du Portugal enlre les 
navires Portugais et lcs navires Prussiens qui arrivent, soit 
des ports de la Prusse et chargés de produits étrangers, 
soit d'autres ports et en commerce indirect. Néanmoins le 
Gouvernement Prussien, en considération des concessions 
faites par celui du Portugal, et dont i! est pari é dans 1' Ar
ti ele IX, s' engage a traiter, tant que ces concessions dure
ront, ]es navires Portugais et leurs cbargements, de quelque 
port qu'ils viennent, e actement sur le même pied que les 
navires nationaux, en renonçant au droit extraordinaire de 
pavillon. 

Fait à Berlin, le 20 Février 1844. 

(L. S.) Renduffe. (L. S.) Bülow. 
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legislação aclualmente em vigor, por um imposto especial 
chamado «direito extraordinario de bandeira» que pesa 
sobre os navios carregados d' esses Estados. O Governo 
Prussiano leria pois fundamento legal para conservar nos 
seus portos aquelle direito extraordinario de bandeira rela
tivamente aos navios Portuguezes, vindos dos portos de Por
tugal mas carregados com mercadorias sem serem Portu
guezas, ou de portos estrangeiros em commercio indirecto. 
Elle usaria portanto de reciprocidade em vista da diíferença 
que, pelo que diz respeito ao tratamento das carregações, 
continuará a aubsi tir nos portos de Portugal entre os na
vios Portuguezes e os navios Prussianos que chegam, quer 
seja dos portos da Prussia e carregados com productos es
trangeiros, quer seja de outros portos c em commercio 
indirecto. Não obstante o Governo Prussiano, em conside
ração das concessões feitas pelo de Portugal, e de que se 
faz menção no Artigo IX, se obriga a tratar, cmquanto laes 
concessões durarem, os navios Portuguezes e as suas car
regações, de qualquer porto que vierem, exactamenle no 
mesmo pé que os navios nacionaes, renunciando ao direito 
extraordinario de bandeira. 

Feito em Berlim, a 20 de Fevereiro de 184!~ . 

(L. S.) Renduffe. (L. S.) Bülow. 
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CONVENÇÃO ENTUE A RATNHA A SENHORA DONA 1\IARIA li E 

ENTRE OS SEUS SUBOITOS, ASSIGNADA El\I LISBOA A 30 DE 

26 DE JUNHO, E PEJ.A DA. JJELGICA El\I 20 DO DITO MEZ, 

MESMOS 1\IEZ E ANNO. 

{DO ORIGINAL QUE SE GUARDA NO ARCDIVO DA 8S 

Sua Magestade Fidelíssima e Sua Magestade El-Rei dos 
Belgas, desejando regular de uma maneira formal, em favor 
dos subditos respectivos, as condiçõe~ reciprocas da trans
missão de bens, nomearam para e~se effeito Se.us Plenipo
tenciarios, a saber : Sua Magestade Fidelíssima, ao Conse
lheiro José Joaquim Gomes de Castro, Commendador da 
Ordem de Christo, Cavalleiro da Antiga e Muito Nobre Or
dem da Torre e Espada do Valor, Lealdade e 1\'Jerito, con
decorado com a Ordem Imperial Ottomana do Nichani Htihar 
de primeira classe, Gram-Cruz da Real e Distin'cta Ordem 
Hespanhola de Carlos UI, Vice-Presidente do Tribunal do 
Thesouro Publico, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocias Estrangeiros, Inspector Gera l dos Correios e Postas 
do Reino, etc., ele., etc.; e Sua Magestade El-Rei cl.os Bel
gas, ao Senhor Nupoleão Alcindor Beaulieu, Major no Estado 
Maior do Corpo de Engenharia, Cavalleiro da Sua Ordem 
Militar, Commendador da Ornem Ducal do Ramo Ernes
tino de Saxonia, condecorado com a Ordem da Aguia Ver
melha da Prussia da terceira classe, Seu Encarregado de 
Negocios junto de Sua Magestadc Fidelíssima, etc., etc., 
etc. ; os quaes, depois de haverem trocado os seus r.lenos 
poderes, que se acharam em boa e devida fórma, convieram 
nos Artigos seguintes: 

ART. I. 

Os subditos de Sua 1\lagestade Fidelíssima .são admit
tidos a recolher e transmittir as successões ab mlestato ou 
testameutarias, a adquirir e exportar bens, tanto moveis 



LEOPOLDO I, REI DOS UELGAS, PARA A TRANSJIJISSÃO DE BENS 

MARÇO DE 1844, E RATIFICADA POR PARTE DE PORTUGAL EM 

SENDO AS RATIFICAÇÕES TROCADAS El\1 LISBOA El\1 28 DOS 

'CRETAR:A D'ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRA~GEinOS .) . 
Sa Majesté Três-Fidele et Sa Majesté le Roi des Bel

ges, voulant régler d'une maniêre formelle en favem· des 
sujets respectifs les conditions réciproques de la transmis
sion des biens, ont à cet effet nommé pour Leurs Plénipo
tentiaires, savoir: Sa Majesté Três-Fidêle, le Conseiller José 
Joaquim Gomes de Castro, Commandeur de l'Ordredu Chríst, 
Chevalier de I' Ancíen et Três-Noble Ordre de la Tour et de 
l'Epée, de la Valeur, Loyauté et du Méríte, décoré de l'Or
dre Imperial Ottoman du Níchani Iftihar de premiêre classe, 
Grand-Croix de l'Ordre Royal et Distingué de Charles 111 
d'Espagne, Vice-Présíde~t du Tribunal d~ Trésor Public, 
Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangeres, Ins
pecteur Général des Postes du Royaume, etc., etc., etc.; et 
Sa Majesté le Roi de.s Belges, le Sieur Napoléon Alcindor 
:Beaulieu, Major à l'Etat Major du Corps du Génie, Cheva
lier de Son Ordre Militaire, Commandeur de l'Ordre Ducal 
de la Branche Ernesline de Saxe, décoré de l'Ordre de I' Ai
gle Rouge de Prusse de la troisieme classe,' Son Chargé 
d' Affaires pres Sa Majesté Três-Fi dele, etc., etc., etc.; les
quels, aprês avoir échangé leurs pleíns pouvoirs, trouvés en 
bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants: 

ART. I. 

Les sujets de Sa Majesté Três-Fidele sont admis à re
cueillir et à transmettre les successions ab intestat ou tes
tamentaires, à acquérir et à expor.ter les biens, tant meu-
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como irnmoveis, por qualquer titulo e debaixo de qualquer 
denominação que seja, nos Estados de Sua Magestade EI
Rei dos Belgas pela mesma maneira que os subditos Belgas. 
Elles não serão sujeitos, nas circumstancias precedentes, em 
rasão da sua qualidade de estrangeiros, a direito ou imposto 
algum que não fosse devido pelos nacionaes, não só em pro
veito do Estado, mas mesmo das Províncias, Cidades, J u
risdicções, Corporações, Com::frcas e Concelhos, seja qual 
for o termo por que possam ser designados. 

Reciprocamente os subditos de Sua l\fagestade El-Rei 
dos Belgas são udmitticlos a recolher e transmillir as sue
cessões ab intestcao ou testamenlarias, ·a adquirir e expor
tar bens, tanto moyeis corno immoveis, por qualquer titulo 
e debaixo de qualquer denomina~âo que seja, nos Estados 
de Sua Mageslacle Fidelíssima pela mesma maneira que os 
subditos Portuguezes. Elles não serão sujeilos, nas circum
stancias precedentes, em rasão da sua qualidade de estran
geiros, a direito ou imposlo algum que não fosse devido 
pelos nacionaes, não só em proveito do Estado, mas mesmo 
das Províncias, Cidades, J uri dicções, Corporações, Comar
cas, e Concelhos, seja qual for o termo polt quo possam ser 
designados. · 

ART. 11. 

A liberdade de adquirir, reciprocamente estipulada no 
Artigo precedente, não será applicada aos bens que os sub
ditGs de cada uma das Altas Partes ConLratanles não pode
riam, em rasão da sua qualidade 'de estrangeiros, possuir 
nos Estados da outra Parte, em conformidade com as leis 
do paiz. lUas no caso que taes bens viessem a tocar aos sub
ditos respectivos, por successâo ab intestato ou tcstamenta
ria, ou por qualquer outro titulo gratu ito que seja, conce
der-se-ha ás pessoas a quem competir recebe-los o praso 
determinado pelas leis do paiz, ou se estas o não houverem 
determinado, ser-lhes-ba concedido um praso rasoavel para 
vender os ditos bens, ou dispor d' elles de qualquer outra 
maneira, assim como para retirar ou exportar o p~oduct_o 
d' essa venda, sem que se lhes ponha obsta cu lo ou lmpedt
~en_to, nem que hajam de pagar, por titulo algum, _outros 
dn·e1los senão os estabelecidos em laes casos para os nac10naes. 
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bles qu'immeubles, à quclque ti~re et sous quelque déno
minaLion que ce soit, dans les Etats de Sa :M:ajcsté le Roi 
des Belgcs sur !e même pied que les sujets Belges. lls ne 
seront assujettis, sous les rapports qui précedent, à raison 
de leur qualité d'étrangers, à aucun droit ou imposition quel
conque qui ne scrait. pus dú par lcs nationaux, non seule
ment au profit de l'Etat, mais encore au profit des Provin
ces, Villes, Juridictions, Corporations, Arrondissements et 
Communes, sous quelque terme qu'elles puissent être dési
gnées. 

Réciproquemcnt les sujets de Sa 1\iajesté le Roi dcs Bel
ges sont admis à recueiller et à transmetlre les succcssions 
ab intestal ou teslamcutaires, à acquérir et à exporter des 
bicns, tanL meubles qu'immeubles, à quelq~e titre et sous 

. quclque dénomination que ce soit, dans les Elats de Sa :Ma
jeslé Tres-Fidêlc sur lc même picd que Jcs sujets Portugais. 
Ils ne seront assujellis, sous les rapporls qui précêdent, à 
raison de leur qualité d'etrangers, à aucun droit ou impo
silion quelconque qui ne scrait pas dú par les nationaux, 
non seulement au profiL de l'État, mais cncore au proGt des 
ProYinces, Villes, Juriclióons, Corporalions, Arrondisse
ments et Communes, sous quelque terme qu'clles puissent 
êtrc désignées. 

AllT. li. 

La liberté d'acquérir, réciproquemenfstipulée dans l'Ar
ticle précédent, ne scra pas appliquée aux hiens que les su
jets de cbacuue des Hautes Partic Conlractantes ne pour
raient, à raison de leur qualité d'étrangers, posséder dans 
les États de l'autre ParLic, en conformilé des !ois du pays. 
Mais dans le cas ou de tels biens écberraicnt aux sujcts res
pectifs, par succession ab intestat ou testamentairc, ou à 
quelqú'autre titre graluit que ce soit, il sera donné aux: per
sonnes appelées à les r cueillir !e délai délerminé par Ies 
Iois du pays, ou si cellcs-ci ne l'avaient pas déterminé, il 
Ieur sera accordé un délai raisonnable pour vendre Ies dits 
biens, ou en disposer de quelqu'~utre maniere, ainsi que 
pour rélirer ou exporter !e prodUit de celte Tente, sans qu'il 
y soit mis obslacle ou cmp~chement, et s~ns ayoir à pa)'er, 
à aucun titre, d'autrcs dr01ts que ceux Imposés dans dcs 
cas semblables aux nationaux. 
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ART. 111. 

t8U Como esta Convenção é sómente relativa aos bens e ã 
111:~0 sua exportação nos casos determinados no Artigo· 1, ella 

não restringe por fórma alguma as leis actuaes ou futuras 
sobre direitos da alfandega. 

,. 

AUT. IV. 

Fica entendido que os effeitos da presente Convenção 
se tornarão applicaveis a toda a extensão de ambos os Es
tados, tanto actual como futura, aonde a admissão dos es
trangeiros é ou for line. 

ART. V. 

A presente Convenção será ratificada, e as ratificações 
serão trocadas em Lisboa no praso de tres mezes, ou antes 
se for possível. 

Em testemunho do que, os Plenipotenciarios respecti
vos assignêlram esta Convenção, e a firmaram com o sêllo 
das suas armas. 

Feita em Lisboa. aos 30 dias do mez de Março de 1844. 

' 
(L. S.) José Joaquim Gomes de Castro. 
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ART. III. 

Com me cette Convention est seulement relative aux biens 
' et à leu r exportation dans les cas déterminés dans l' Arti
.cle I, elle ne restreint nullemeut les !ois actuelles ou futu
res concernant les droits de douane. 

ART. IV. 

li est entendu que les effets de la présente Conve~tion 
'Seront rendus applicables à toute I' étendue des deux Etats, 
tant actuelle que fu ture, ou I' admission des étrangers est 
ou sera libre. 

ART. V. 

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifica
tions en seront échangées à Lisbonne dans le délai de trois 
mois, ou plutôt si faire se peut. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaire respectifs ont si
gné cette Convention, et y ont apposé !e sceau de leurs ar
mes. 

Faite à Lisbonne, le 30 l\Iars 1844. 

(L. S.) Beaulieu. 
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PROTOCOLO ASSfGl'iADO PELOS RESPECTIVOS PLENIPOTENCIA 

FICAÇÕES DO TRATADO DE COliiliiERClO E DE NAVE 

E FUEDERIC@ GUILHEllliiE, REI DE l'RUS 

(DO ORIGINAL QUE SE GUARJlA NO Rll.lL .~RC III'' O DA TORRE DO TO:IIDO.) 

Les soussignés, le Baron de Renduffe, EnroJé Ex
traordinaire et 1\linistre Plénipotentiaire de Sa l\íajeslé la 
Reine de Portugal prês Sa i\.l~jesté !e Uoi ele Prusse, et le 
Baron d.;: Bülow, Min istre d'Etat, du Cabinet eL eles Affai
res Étrangêres de Sa l\Iajeslé le Roi de Prusse, se sont 
réunis aujourd'hui pour échanger les ratiücations du Traité 
de Commerce et de Navigation entre Jes deux Cours, signé 
à Berlin le 20 l~évri er dernier. 

Avant de procéder à cet acte, il fu t consigné dans le 
Protocole présent ce qui suit. 

l\Ionsieur Je Baron de Rcnduffe ayant dans sa Note du 
13 Avril dernier exprimé à Monsieur le Baron de Bülow 
le désü· de sa Cour, d' ohteni r de Ia part du Gouvernement 
Prussien la déclaration qu'il consent à ce que l' Article IV 

du dit Traité, ne devant s'appliquer qu'au commerce léga
lement permis, ne porte nulle atteinte ni modi fi cation ou 
exception aux lois qui réglent le commerce du vin de Porto, 
attendu que cette Iégislation ~oncerne aussi hien les natio
naux que les sujets eles aulres Etals européens, même les p~us 
favorisés, l\Ionsieur Je Baron de Bülow se trouve aulonsé 
à déclarer : que s'on Gouvernement co nsent à considérer 
les stipulations relatives à I' exportation, et conlcnues. clans 
I' Article IV clu Traité du 20 FéYrier dero icr, de manH~re à 
ce qu'elles ne dérogent point aux !ois et ,réglei?ent~ aux
quels, duns des vues d'cncouragement et d améhoratiOn, le 
commerce des vins de Porto est soumis en Portugal, et que 



RIOS, E:U 6 DE JUA10 DE 1844, NO ACTO DA TROCA DAS RATI

G,\ÇAO ElSTRE A JlAINIIA A SEl'I'HOJtA DONA :MAl\IA li 

SIA, DE filO DE FEVEREillO DO DITO ANNO. 

(TRAD UC~ÃO OFFICIAL.) 

Üs abaixo assignados, o Barão de Renduffe, Emiado 
Extraordinario e Ministro Plenipotenciario de Sua 1\olages
tade a Rainha de 'Por.tugal junto de Sua l\fagestade El-Rei 
da Prussia, e o Barão de Bülow, ·Ministro d'Estado, do Ga
binete e dos Negocios Estrangeiros de Sua 1\iagestade EI
Rei de Prussia, reuniram-se hoje para trocar as ratificações 
do Tratado de Commercio e Navegação entre as duas Côr
tes, assignado em Berlim aos 20 de Fevereiro ultimo. 

Antes de se proceder a este acto, declarou-se no pre
sente Protocolo o seguinte: 

Tendo o Senhor Barão de Rendu.ffe, na sua Nota de 
13 de Abril ultimo, expressado ao Senhor Barão de Bulow 
o desejo da sua Córte, de obter da parte do Governo Prus
siano a declaração de que elle consente que o Artigo IV do 
dito Tratado, devendo applicar-se tão sómente ao commer
cio legalmente permittido, de nenhuma fó11ma venha a offen
der nem modificar ou restringir as leis que regulam o com
m~rcio do vinho do Porto, visto que esta legislação abrange 
tanto os nacionaes como os subditos dos outros Estados 
europeus, ainda os mais favorecidos, o Senhor Barão de Bü
low se acha auctorisado a declarar: que o seu Governo 
consente em considerar as estipulações relatiyas á exporta
ção, e contidas no Artigo IV do Tratado d~ 20 de FeYereiro 
ultimo, de modo que não d~roguem as le1s e regulamentos 
a que, com o fim de se ammar e melhorar o commercio 
dos vinhos do Porto, elle se acha sujeito em Portuaa] e 

tl ' 
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par conséquent les sujets Prussiens n' aient à cet égard d'au
tres droits que Ies sujets de Sa Majesté Três-Fidele. 

En outre, pour ce qui coucerne les certificats d'origi
ne, dont les produits Prussiens doivent être accompagnés, 
lors de Jeur importation en Portugal, d'aprês le contenu de 
I' Article x du Traité, et nornmément la stipulation que ces 
certificats seront délivrés par les autorités Prussiennes, ou 
par les Consuls ou autres Agents Consulaires Portugais, Mon
sieur le Baron de Bülow, sur Ies observations faites à cet 
égard par Monsieur le Baron de Renduffe, n'hésite pas à 
déclarer: qu'il n'a pas plus élé dans l'intention de son Gou
vernement que dans celle du Gouvernement Portugais de 
déroger par cette sti pulation à la regi e générale, d' apres 
laquelle les certificats d' origine, délivrés par les autorités 
Prussiennes, auront besoin d' ótre légalisés par les Consuls 
ou Agents Consulaires Portugais. Pour les cas cependant 
ou il n'y aurait pas de Consul ou d' Agent Consulaire Por
tugais dans le port d'expédition, Monsieur )e Baron de Ren
duffe déclare expressément être d'accord qu'alors les certi
ficats d' origine délivrés seulement par les autorités Prus
siennes suffiront et auront leur plein eftet dans les ports 
Portugais, pourvu qu'il y soit officiellement ajouté que dans 
le dit port il ne se trouve point de Consulat Porlugais, ou 
que le Consul ou Agent Consulaire Portugais est absent. 

I1 est convenu de part et d' autre que les déclarations 
précédentes seront regardées comme faisant partie du Trai
tê, et auront la même force et valeur. 

Apres quoi, les ratifications du Traité ayant été trou
vées en bonne et due forme, ont été échangées. 

Fait et signé en double expédition à Berlin, le 6 Mai 
1844. 

Renduffe. Bülow, 
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que por con eguinte os subditos Prussianos não tenham a 
este respeito outros direitos mais que os subditos de Sua 
Magestade Fidelíssima. . 

Alem d'isto, pelo que toca aos certificados de origem, 
de que devem ser acompanhados os productos Prussianos 
quando importados em Port~gal, segundo o ~ontexto do 
Artiao x do Tratado, e des1gnadamente á estipulação de 
que 

0
estes certificados serão passados pelas auctoridades 

Prussianas, ou pelos Consules ou outros Agentes Consula
res Portuguezes, o Senhor Barão de Bülow, em consequen
cia da oh ervações feitas a esle respeito pelo Senhor Barão 
de Renduffe, não hesita em declarar: que lão pouco foi da 
intenção do seu Governo como do Governo Portuguez de
rogar por esta estipulação a regra crera!, segundo a qual os 
certificados de origem, passados pelas atJcloridades Prussia
nas, terão de ser legalisados pelos Con ules ou Agentes Con
sulares Portuguezes. Todavia, nos casos em que não houver 
Consul ou Agente Consular Porluguez no porto da saida, 
declara expressamente o Senhor Barão de Renduffe estar de 
accordo que então os certificados de origem passados sómente 
pelas aucloridades Prussianas bastarão e terão o seu pleno 
effeito nos portos Portuguezes, comtanto que se lhes addi
cione officialmenle que no dito porto não existe Consulado 
Portuguez, ou que o Consul ou Agente Consular Portu
guez se acha ausente. 

Fica convencionado de uma e outra parte que as decla
rações precedentes serão havidas como fazendo parte do 
Tratado, e terão a mesma força e vigor. 

Depois do que, achando-se as ratificações do Tratado 
em boa e devida fórma, foram trocadas. 

Feito e assignado em duplicado em Berlim, aos 6 de 
Maio de 1844. 

Renduffe. Bülow. 
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CO. \-E<·ç:\o E.'TRE R.\Lin.\ A SE:DORA DO:.-A M.ilUA li E 

UENS ENTRE SEUS S JIDITOS, ASSlGNADA Elll S. PE'l'EllSDUR 

T 'GAL JDI 15 DE JC. ·no E PELA DA RUSSU E]l 3 DE JU 

A J4 n'ESTE ULTlllO lfEZ E .t\::'."0. 

(DO OIIIGINAL QOE S& GUARDA NO ARCUIYO DA ~ECRETARIA D'EST.IDO DOS i"IEOOCIOS 
EHOA. GEIRO".) 

Au Nom de la T res-Sainte et Indivisible Trinité. 

a )Jajc té la Rein de PortuaaJ et Sa aje té TEm
percur de toutcs les Russ ie , animé du d é~ir mutu 1 non 
sculcment de r sscrrcr de plus cn plus 1 s licns d'nmitié 
qui Lcs uni ent, mai ucore de fnire pnrticip r Leur u
jets aux bcureu~ ffe de la parfaite intellirrencc qui xi te 
entr I deux Gou\ernement , ont ré olu, d'un commum 
accord, de conclure une Conrcntion po~r déclarcr récipro
qucmcnt la non-c ·islence dans Lcurs Elnl· rc pecli~ des 
droil · connu · ou !e nom de Droit d' Aubainc, Droit de 
Détrnction, et autres .emblable . 

· cet lfct, 11 ont nommé pour Leur Plénipotcntiai
rcs, sn oir: Sa :Majesié Ia Reine de Portugal, lc Sieur Joa
quim Ferreira Borrre , Mcmbrc de Son Con eil, Son Chargé 
d' A lfair pres Sa ajc té 1 Empereur de toute le Rus-

iec;, Chevalier et Commandeur de l'Ordr du Chri t; et a 
l\Iajeslé l'Empereur de toute les Rus ies, \c Comle Cbarles 
Roberl de Nc clrode, Son Conseiller Privé Actucl et Vice 
Chan clier, 1\Iembre du Con eil de l'Empire, CheYalier de 
Ordr de Ru ie, Grand-Croix de \'Ordre Royal de la Tour 
t de I'Épée de Portugal, et de plu icur autre ; lesquels, 

aprês avoir échanrré leur pleio pouvoirs, lr~uvés en bonne 
ct duc forme, sont convenus dcs Articles sutvants: 



NICOLAU I IMPERADOR DA RUSSJA, PARA A TRANS!UISSÃO DE 

GO A. 
1
3
5 

Dll J\IAIO DE 1844, E RATIFICADA POR PARTE DE POR

LHO, SENDO AS llATJFICAÇÕES TROCADAS EIU S. PETERSDURGO 

(TR!DUC~Ã-0 OFPICIAL. ) 

Em Nome da Santissima e Indivisivel T1·indade. 

Sua 1\'lagestade a Rainha de Portugal e Sua Magestade 
o Imperador de todas as Russias, animados do mutuo de
sejo, não só de estreitar cada vez mais os laços de amisade 
que os unem, mas tambem de fazerem participar aos Seus 
subditos dos felizes effeitos da perfeita intelligencia que sub
siste entre os dois Governos, resolveram, de commum ac
cordo, concluir uma Convenção para declarar reciprocamente 
a não existencia nos Seus respectivos Estados dos direitos 
conhecidos pela denominação de Direito d'Aubaine, Direito 
de Detracção, e outros similhantes. 

Para esse effeito nomearam Seus Plenipotenciarios, a 
saber; Sua Magestade a Rainha de Portugal, ao Conselheiro 
Joaquim Ferreira Borges, Seu Encarregado de Negocios 
junto de Sua Magestade o Imperador de todas as Russias, 
Cavalleiro e Commendador da Ordem de Christo; e Sua 
Macrestade o Imperador de todas as Russias, ao Conde Carlos 
Roberto de Nesselrode, Seu Conselheiro Privado effectivo, 
e Vice-Chanceller, Membro do Conselho do Imperio, Ca
valleiro das Ordens da Russia, Gram-Cruz da Real Ordem da 
Torre e Espada de Portugal, e de muitas outras; os quaes, 
depois de terem trocado os seu.s plenos poder~s, que acharam 
.em boa e devida fórma, co nVLeram nos Art1gos seguintes: 

TOll · VI. 3!) 
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ART. I . 

tsu. Les su jets de Sa .r lajesté Tres-Fidele seront admis dans 
.llaio d 

1u l'Empire de Russic, comme duns lo Royaume e Pologne, 
à recueill ir los héritnges qui Ieur seraient dévolus ab intestat 
ou par testament, soit que ces héritages leqr soient trans
mis par Ieurs nationaux, soit qu'ils proviennent de sujets 
de Sa :Majesté Imperiale ou de tout autre étranger. Ils ne 
s,eroot assujettis, pour ces héritages, à aucun droit ou iro
position, auxquels ne seraient pas soumis, duns des cas scm
blables, les propres sujels de Sa l\Iajeslé l'Empereur de 
toutes lcs Russies. 

ART. Jl. 

Réciproquemenl les sujets de Sa :Majest~ l'Empereur de 
toutes les Russ ies seront admis, dans Ies Etats de Sa 1\-fa
jesté Tres-Fidele, à recueillir Ies héritages qui leur seraient 
dévolus ab intestat ou par testament, soit que ces héritages 
leur soicnt transmis par Ieurs nationaux, soit qu'ils provicn
ncnt de sujels de Sa :Majesté Três-Fidele, ou de tout autre 
étranger. Ils ne seront assujettis, pour ces héritages, à au
cun droit ou imposiLion, auxquels nc seraicnt pas soumis, 
dans dcs cas semblables, les prop<res suj.ets cl.e Sa Majesté 
Tres-Fidele. 

ART. lll. 

Les sujets Portugais pourront exporter de l'Empire de 
Russic ct du Royaume de Pologne les h6ritages et autres 
biens à eux apparlcnant, sans être soumis, de ce chef, à 
aucun droit de déctration au profit du Trésor lmpérial. De 
la même maniere et par réciprocité, les sujets Russes et 
Polonais pourront exporter des États de Sa l\fajesté l'ràs
Fidelc les héritages et autres biens à eux apparlenant, sans 
êlre soumis, de ce cltef, à aucun droit de détraction ao profit 
du Trésor de Portugal. 

AIIT. IV. 

Les stiplllations renfermées d~ns les précédents Articles 
nuront leur plein et entier elfet, non seuleme.nt da,ns ~ous 
les cas futurs, mais encore dans tous ce.ux ou, JUSq~ au JO~r 
de la signaturc de Ia préscnle ConventiOn, les drotts aholJj 
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ART. I . 

Os subditos de Sua IUagestade Fidelíssima serão admit
tidos , assim no Imperio da Russ ia, como no Reino de Po
lo nia, a recolher as heranças que lhes vierem a pertencer 
ab intestato ou por testAmento, quer essas heranças lhes se
jam transmittidas pelos seus nacionac , quer provenham de 
subditos de Sua l\Iagestade Imperial, ou de qualquer oubro 
estrangeiro. Não ficarão sujeitos, quanto a essas heranças, 
a nenhum direito ou imposto a que não seriam obrigados, 
em casos identicos, os proprios sub ditos de Sua• i\Iage tade 
o Imperador de todas as Russias. 

ART. Il. 
Reciprocamente os subdilos de Sua l\1agestade o Impe

rador de todas as Russias serão admittidos, nos E lados de 
Sua 1\Iagestadc Fidelissima, a recolher as heranças que lhes 
vierem a pertencer ab intestato ou por testamento, quer 
essas heranças lhes sejam transmitlidas pelos seus nacio
naes, quer provenham de subditos de Sua l\Iagestade Fide
delissima, ou de outro qualquer e lrangeiro. Não ficarão 
sujeitos, quanto a essas heranças, a n·enbum direito ou im
posto, a que não seriam obrigados, em casos identicos, os 
proprios subditos de Sua 1\Jage Lade Fidelissirna. 

ART. 111. 

Os subditos Po rtuguezes poderão cxptilrtar do Imperio 
da Rnssia e do Reino de Polonia as heranças e outros bens 
que lhes pertencerem, sem ficarem sujeitos, por tal motivo, 
a direito algum de detracção em proveito do Thesouro Im
perial. Da mesma maneira, e em reciprocidade, poderão os 
smbditos Russos e Polacos exportar elos Estados de Sua Ma
gestade l<'ideli ssima as heranças e outros bens que lhes per
tencerem, ~em ficarem sujeitos, por tal motivo, a direito 
algum de detracção em proveito do Thcsouro de Portugal. 

AUT . lY . 

As estipulações contidas nos precedentes Artigos terão 
o seu pleno e inteiro effeito, não só em todos os casos fu
turos, mas tambem em todos aquelles em que, até ao dia 
da assignatura da presente Convenção, os direitos abolidos 

, 

18U 
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1844 par les Articles susmentionnés n' auront pas encore été ef-
~~0 fectivement et définitivement perçus. 

ART. V. 

11 est entenclu que les stipulalions des Articles 1 et u 
ne dérogent point aux: législations particulieres aux Étals 
des deux Hautes Parties Contractantes, en ce qui concerne 
les conditions sous lesquelles il est permis aux: étrangers, 
en général, de recevoir en héritoge des biens-fonds ou im
meubles quelconques. 

Il est entendu de même que les stipulations de l' Arti
cle m ne clérogent point aux lois et tari.fs de douane qui 
sont ou pourraient être mises en vigueur dans les États des 
Hautes Parties Contractantes. · 

ART. VI. 

Les effets de la présente Conven~ion .seront rendus ap
plicables à toute l' élendue des deux Etats, tant actuelle que 
future, ou l' admissiou des étrangers est ou sera permise. 

ART. VII. 
La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications 

séront échangées à S. Petersbourg dans I' espace de quatre 
mois, à compter clu jour de la signature, ou plutót si faire 
se peut. 

En foi de qnoi, nous Plénipotentiaires l'avons signée 
en douhle expédition, et y avons apposé le cachet de nos 
armes. 

Fait à S. Petersbourg, le 
1
3
5 

Mai, l'an de gràce i844. 

Joaquim l~erreira Borges. Le Comte de Nesselrode. 
(L. S.) I , (L. S.) 
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pelos Artigos acima mencionados não tiverem effectiva e 
definitivamente sido percebidos. 

ART. V. 

Fica entendiclo que as estipulações dos Artigos 1 e n 
não derogam as legislações particulares dos Estados das 
duas Altas Partes Contratantes, no que respeita ás condi
ções sob as qu~es é permittido aos estrangeiros em geral 
herdar quaesquer bens de raiz ou immoveis. 

Fica igualmente entendido que as estipulações do Ar
tigo m não derogam as leis e tarifas da alfandega, que estão 
ou possam vir a estar em vigor nos Estados das Altas Par
tes Contratantes. 

ART. VI. 

Os effeilos da presente Convenção serão applicaveis a 
toda a extensão dos dois Estados, tanto actual como futura, 
aondé a admissão dos estrangeiros é ou for permittida. 

ART. VII. 

A presente Convenção será ratificada, e as ratificações 
serão trocadas em S. Petersburgo no espaço de quatro me
zes, a conlar do dia da assignatura, ou anles se for pos
sível. 

Em testemunho do que, nós Plenipotenciarios a assi
gnámos em duplicado, e a firmámos com o sêllo das nossas 
armas. 

Feito em S. Petersburgo, aos -; de Maio do anno do 
lo 

Nascimento de Nosso Senhor Jesus Ch;isto de 184.4. 

Joaquim Ferreira Borges. 
(L. S.) 

Conde de Nesselrode. 
(L. S.) 

t8U 
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C0NVENÇÃO ENTRE A RAINHA A SENHORA DONA lUARIA Il E 

DE U~IA LINHA. DE PAQUETES A VAPOR SODRE O OCEANO 

E RATIFICADA PQR PARTE DE PORTUGAL m1I 16 DE S.ETE!\1 

TIFICAÇÕES TROCADAS EJ\1 LISBOA A 17 DO liiESJ\lO l\1EZ E 

(DO Ofl !GINAL QUE 8E qUAHDA NO AllCU IVO DA SE 

Sua Magestade a Rainha de Portugal e dos Algarves 
e Sua Magestade El-Rei dos Francezes, desejando augmen
tar as relações de amisade que felizmente existem entre os 
Seus respectivos Estados, e regular o transporte por mar, 
~anto das corresJ!londencias permutadas entre os ditos Esta
dos, corno dos viajantes, e fixar por meio de uma Conven-. 
ção as condições do mesmo transporte, nomearam para esse 
fim Seus Commissarios, a saber : 

Sua 1\fagestade Fidelíssima, ao Conselheiro Anton io Joa
quim Gomes de Oliveira, Cavalleiro da Ordem de Christo, 
Commenclador das Ordens de Nossa Senhora da Conceição 
de Villa Viçosa de Portugal, da legião de Honra de França, 
da Rosa do Brazil, de Carlos IH .de Hespanha, Ca·valleiro 
da Ordem do Salvador da Grecia, condecorad0 com a Or
dem Ottomana do NichEmi Iftibar da segunda classe, Offi
cial Maior da Secretaria d'Estado dos Negocias Estrangei
ros; e Sua 1\'Iagestade El-Rei dos Francezes, ao Senhor So
phia Elias Alexandre Forth-Rouen, Cavalleiro da Ordem 
Real da Legião de Homa, e da Ordem Real de Carlos IH 
de Hespanha, Seu encarregado de Negocias junto de S ~a 

.l\fagestade Fidelíssima; os quaes, depois ele haverem reci-
,procamente commnnicado os seus respectivos pode~es, que 
acharam em boa e devida fórma, convieram nos Artigos se
guintes: 

AllT. -r. 
Haverá uma permutação periodica e regular das corres
( I) Esta Convenção não chegou a ser posta em exécuçào . 

r 



LUIZ FILIPPE, llEI DOS FJ,\ANCEZES, PARA O ESTABELECil\ffiNTO 

ATLANTICO, ASSJGNADA EU LISBOA A 19 DE JUNHO DE 11144, 

DRO, E PELA DE FRANÇA EM 1~ DO DITO MEZ, SENDO AS RA

ANNO. (1) 

CRBUR!b. o'ESTADO DOS !I"EGOC!O'; ESTRA~GEIROS.) 

Sa 1\'Iajesté lu Reine de Portugal et des Algar.ves et Sa 
Majesté le Roi des Fraoçais, désirant accro1tre les relations 
amicales qui existent heureusement entre Leurs États res
pectifs, et régler le transport. par. mer, tant des correspon
dances écbangées entre les dits ELats, que des voyageurs, 
et en fixer les conditions par une Convention, ont nommé 
pour Leurs Commissaires à cet effet, savoir: 

Sa Majesté Três-Fidele, le Conseiller Antonio .Joaquim 
Gomes de Oliveira, Cbevalier de l'Ordre du Christ, Com
mandeur des Ordres de Notre Dame de la Conception de 
Villa Viçosa de Portugal, de la Légioo d'Honneur de Fran
ce, de la Rose du Brésil, de Charles lll d'Espagne, Cheva
lier de l'Ordre du Sauveur de Grêce, décoré de l'Ordre Ot
toman du Nichani lftihar de seconde classe, Directeur de ·la 
Secrétairerie d'État des Affaires Étrangêres; et Sa l\Iajesté 
le Roi des Français, le Sieur Sophie Élie Alexandre Forth
Rouen, Cheralier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, 
et de l'Ordre Royal de Cbarles III d'Espagne, Sou Chargé 
d'Affaires prês Sa lUajesté Três-Fidêle; lesquels, aprês s'être 
réciproquement communiqué leurs pouvoirs respectifs, trou
vés en bonne et due forme, sont' convenus des Articles sui-
vants : 

ART. I. 

II y aura un écbange périodique et régulier des corres
pondances entre le Portugal et la France, aux époques et 

18U 
JunhD 
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18U pondenc.ias entre Portug~l e a França, nas epochas e pelos 
Junho • d b · 19 meios e communicação e de transporte que a mx0 serão 

indicados, para cartas, amostras d€ fazendas, jornaes e im
pressos quaesqucr, originarias dos dois Estados, e dos paizes 
que se servirem do seu intermedio, ou com destino para· 
esses paizes. 

AHT. li. 

As correspondencias acima designadas serão permuta
das pelas seguintes Administrações de correio, a saber: 

Por parte de Portugal: 
Lisboa, 
Fayal, 
Maüeira, 

e qualquer outro Jogar que aprouver ás Altas Partes Con
tratantes designar de commum accordo. 

Por parte da França: 
París, 
Nantes (São Nazario ), 
Gorea, 
Pernambuco, 
Rio de Janeiro, 
Montevideo, 
Buenos-A 1-res, 

e qualquer outro Jogar que aprouver ás Altas Partes Con-
tratantes designar de commum accordo. 

ART. III. 

O transporte por mar das correspondencias permutadas. 
entre ambos os Estados terá lugar por meio de Paquetes 
de vapor pertencentes á Marinha Real de Franç.a. Se para 
o diante o Governo de Sua Magestade Fidelíssima julgar· 
util contribuir para o transporte cl'estas mesmas correspon
dencias, destinando para este serviço navios da sua Marinha 
de guerra, estes navios gósarão em reciprocidade, nos por-· 
tos de Fra.nça, das honras, privilegias e immunidades que· 
abaixo serão estipulados a fa·vor dos Paquetes tle vapor da· 
Mar~nha Real Frnnceza nos por.tos de Portugal. 

ART. IV. 
As despezas de armamento, esqnipação e conservação dos. 
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par les moyens de communication et de transport. qui se
ron.t indiqués ci-apres, pour Ies letlres, échantillons de mar
chandises, journaux ct imprimés quelconques, originaires des 
deux États, et des pays qui emprunteront leur intermédiai
re, ou à destination de ces mêmes pays. 

ART. 11. 

Les correspondances ci-dessus désignées seront échan
gées pá r les bureaux de poste suivants, savoir: 

Du coté du Portugal: 
Lisbonne, 
Fayal, 
lVIadêre, 

et tout autre lieu qu'il plaira aux Hautes Parties Contra
ctantes de désigner d'un commun accord. 

Du coté de la F rance: 
Paris, 
Nantes (St Nazaire), 
Gorée, 
Pernambouc, 
Rio de Janeiro, 
'lVIontevideo, 
Buenos-:-Ayres, 

et tout autre lieu qu'il plaira aux Hautes Parties Contra
ctantes de désigner d' un commun accord. 

ART. III. 

Le transport par mer des correspondances échangées 
entre les deux États aura Jieu au moyen de Paquebots à 
v.apeur appartenant à la Marine Royale de France. Si par 
la suite le Gouvernement de Sa Majesté Três Fidêle juge 
utile de contribuer au transport de ces mêmes correspon-

. dances, en affectant à ce service des bâtiments de sa Marine 
de guerre, ces bâtiments jouiront, par réciprocité, dans les 
porls de France, des honneurs, priviléges et immunités qui 
seront stipulés ci-aprês en ~aveur des Paquebols à vapeu:r 
de la Marine Royale Françatse dans les ports de Portugal. 

ART. IV. 

Les frais d' armement, d' équipement et d' entretien des. 

1814 
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Paquetes de vapor l"rancezes, empregados no transporte 
das correspondencias e d0s viajan ~es entre os dois paizes, e 
em geral toda e qualquer despezn relativa a estes Paquetes, 
ficarão a cargo do Governo Francez. 

ART. V. 

Em caso de guerra entre as duas Nações, os sobredi
tos Paquetes de correio Portuguezes e Fraucezes oontibua
rão a sua navegação sem obstaculo nem vexame da parte 
dos dois Governos, até á notificação da rotura das commu
nicações. do correio, feita por um dos dois Governos, no qual 
caso os Paquetes, se se acharem na sua carreira, poderão 
voltar 'livremente e sob pro tecção especial nos seus respe
ctivos portos. 

ART. VI. 
No caso de sinisiro ou avarias, sobrevindos no decurso 

da sua navegação aos Paquetes respectivamente empregados 
pelos dois Estados no transporte das correspondencias e dos 
viajantes, as Altas Partes Contratantes se obrigam a dar re
ciprocamen te a estes navios todos os soccorros e auxílios 
que a si tunção d' elles reclamar, e a mandar fazer pelos seus 
arsenaes, segundo o preço da tarifa d' estes estabelecimen
tos, e na falta de tarifa, segundo os preços correntes dos 
mesmos arsenaes, os reparos dos apparelhos e de machinas, 
assim como os apparelhos e as machinas que ali podérem 
ser convenienlemenle reparados ou construidos, para sub
stituir~m os que houverem s1do damnificados ou quebrados. 

ART . VII. 

Os Paquetes Francezes destinados para este serviço se
rão considerados e recebidos como todas os outros navios 
de guerra nos portos da Monarchia Portugueza onde deve
rem fazer esca la, na conforminade das estipulações da pr~
sente Convenção, assim como n' aquelles onde forem olm
gados a entrar acci~entalmente; e ali gosarão das honras, 
privi!egios e immunidades que reclamam os interes~es e a 
importancia do serviço que lhes é confia@o. Serão Isentos 
nos portos, tanto á sua entrada, como á sua sa~da, de todos 
e quaesquer direitos de tonelagem, de navegaçao, de_alfan
dega ou de porto, assim como de todas as declaraçoes de 

' 
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Paqt~.ebots à vapeur Français employés au transport des cor
respondances et des voyageurs entre les deux pays, et gé
néralement toute dépense q uelconque relative à ces bâtiments, 
serout à la charge du Gouvernement Français . 

ART. V. 

En cas de guerre entre Jes deux Natious, les susdits Pa
quebots de poste PorLugais et l<'rançais conti nueront leur 
navigation sans obstacle ni molestation de la part des deux 
Gouvernements jusqu' à notificat ion ele la rupture des cotn
munications postales fa ite par l' un des deux Gouvernements, 
auquel cas les Paquebots, s'i ls se trouvent en route, pour ... 
ront retourner lihrement et sous protection spéciale dans 
leurs ports respectifs. 

AllT. VI. 

En cas de sinistre ou d'avaries survenus dans le coúrs 
de leur navig~tion aux PaquelJots respeclivement employés 
par les deux Etats au transport des correspondances et eles 
voyageurs, Jes Hautes Partics Contractaotes s' engagent à 
donner réciproquement à ces hâtiments tous les secours et 
I: assi stance que leu r pQsition réclamem, et à faire f a ire par 
leurs arsenuux, aux prix. des ta ri fs de ccs établissemenls, 
ou à défau t de tarifs, au prix courants des dits arsenaux, 
les réparations d'agres ou de machines, ainsi que les agres 
ou Jes mach1nes qui pourront y être réparés ou construits 
convenablement cn remplacement de ceux qui auront été av&
riés ou brisés. 

AUT. VII. 

Les Paquebots Français uiTectés à ce service seront con
sjdérés et reçus com me tous les autres bâtimenls de. guerre 
dans les porls de la Monarchie Portugaise ou ils devront 
relâcher conformément aux stipulatio ns de la présente Con
vention, comme dans ceux ou ils seraient obli gés d-'entrer 
accidentellement, et ils y jouiront des honneurs, privi léges 
et immunités que réclament les intérêts et l'importance du 
service qui leur est confié. Ils seront exempts dans les ports 
tant à Jeur entrée qu' à leu r sorti e, de tous droils de ton~ 
nage, de navigation, de douane ou de port, quelconques 
ainsi que de toutes déclarations d' entrée ou yisites de douane: 

tSill. 
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1844 entrada ou visitas de alfandega. Não poderão ser desviados 
J~n9ho do seu destino especial por qualquer auctoridade que seja, 

n.em ser sujeitos a penhora, embargo ou arresto de Prin
Cipe. 

ART. VIII. 

O carvão destinado para consummo dos Paquetes acima 
mencionados será admiLtido livre de todos os direitos de al
fandega, e quaesquer outros, nos portos das Ilhas do Fayal 
e da Madeira. Igualmente o será na Ilha de Santiago de 
Cabo Verde, no caso que os dois Governos de commum ac
cordo julguem conveniente estabelecer ali uma escala para 
estes navios. 

Quanto ao carvão destinado para o mesmo serviço em 
Lisboa, os direitos de importação e. taxas annexas, a que 
for sujeito, não poderão exceder os que existem actual
mente em tanto que d·urar a presente Convençãó. Esta dis
posição 'Oào é applicavel ao carvào empregado em fornecer 
os Paquetes que houverem trànsportado mercadorias a ti
tulo de frete, devendo estes navios ser então sujeitos á ex
cepçilo abaixo estabelecida no § 1.0 do Artigo xn. 

Os Direclores das alfandegas respectivas designarão as 
localidades ~ armazens proprios para os depositas do car
vão, e os terão debaixo da sua fiscalisação. 

AllT. IX. 

Os Paquetes acima mencionados partirão em um dia de
terminado de cada mez do porto de S. Nazario para o Rio 
de Jaueiro, tocando em Lisboa e nos outros portos indica
dos no Artigo 11 da presente Convenção. Efl'ecluarão o seu 
regresso para S. Nazurio, locaudo nos mesmos p0rtos qa 
epocha que ha de ser ul leriormente fixada, de tal maneira, 
comtudo, que em lodos os mezes terá igualmente logar uma 
partida de Lisboa p<Ha ; rançn. O Governo de Sua Mnges
tade EI-Hei dos Frilncezes e o Seu Ministro em Lisboa po
derão, quando as c.ircums!nncias o exigirem, adiantar ou 
demorar por qunrenta e oito horas a partida d'este~ Paque
tes, e durão toda a pos~ivel < onsideraçiio aos convites que 
para o mesmo fim lhes poderuo ser feitos y~Io Governo de 
Sua Mugeslade Fidelíssima, o;.~ pelo Seu Mu11stro em Paris. 
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lls ne pourront être détournés de leur destination spéciale 
par quelque autorité que ce soit, ou être sujets à saisie, ar
rêt, embargo ou arrêt de Prince. 

AHT. VIII. 

Le charbon destiné à la consommation des Paquebots 
susmentionoés sera admis en fraochise de tous droits de 
douane et autres daos les ports des Iles de Fayal et de Ma
dêre. Ille sera également à I'Ile Santiago du Cap-Vert dans 
le cas ou les deux Gouvernements jugeraient coovenable, 
d'un commuo accord, d'y établir un point de relâche pour 
ces bâtiments. 

' Quant au charboo destiné pour le même service à Lis
bonne, les droits d'irnportation et taxes annexées, ·auxquels 
il sera soumis, ne pourront excéder ceux qui existent actuel
lement, tant que durera la présente Convention. Cette dis
position n'est point applicable au charbon livré à l'approvi
sionnernent des Paquebots qui auraient transporté eles mar
chandises à titre de fret, ces bâtiments devant alors être assu
jettis à l' exception établie ci-apres au § 1 er de l' Article xn. 

Les Directeurs des douanes respectives désigneront les 
emplacements et magasins propres aux dépôts -de charbon, 
et les auront sous leur surveil!ance. 

AUT. IX. 

Les Paquebots susmentioonés partiront à un jour dé
terminé de chaque mois du port de s~ Nazaire pour Rio de 
Janeiro, en toucbant à Lisbonne et aux autres ports indi
qués à l' Article n de la présente Convention. Ils effectue
ront leur retour pour St Nazaife en touchant dans les mê
mes ports, à 1' époque qui sera ultérieurernent fixée, de telle 
sorte oéanmoins qu'un départ de Lisbonne pour la France 
-aura également lieu tous les mois. Le Gouvernernent de Sa 
Majesté le Roi des Français et Son Ministre à .Lisbonne 
pourront, quand les circonstances l' exigeront, avancer ou 
retarder de quarante-huit heures le départ de ces Paque
hots, et auront égard, autant que po~sible, aux invitations 
qui pourront Jeur être a~ressées dan~ le même but par Ie 
Gouvernement de Sa 1\'Ia]esté Três-Ftdele, ou par Son Mi
nistre à Paris. 

18U 
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t 844 Fica entendido que a designação do numero das viagens, 
Jutr assim como dos logares da partida ou da chegada a França, 

poderá soffrer.as modifica~.ões que ulterior e mutuamente 
se conhecerem convenientes. 

ART. X . 

As cartas c maços trazidos pelos Paquetes Francez~s 
aos portos da l.Vlonarchia Portugueza serão entregues, imme
diatamente depois da chegada cl'esses Paquetes, aos Direc
tores ou Chefes das Administrações dos Correios Portugue
zes, pelo cuidado dos Agentes de Sua Yl'lagestacle El-Rei dos 
Francezes estabcleci.dos n' essas paragens. Será dada quita
ção das cartas e maços acima mencionados pelos Directo
res ou Chefes das Administrações dos Correios I>ortuguezes 
ao Ageute Francez encarregado ~a sua transmissão. 

As duas Altas Partes Contratantes se reservam o di
:~:eito de enviar em malas particulares, cuja dimensão nã.o 
poderá exceder cmcoen1:a cent~metros de comprid0, vint~ e 
cinco de altura e vinte e cinco de largo, as cartas c m&ÇO! 
officiaes deslinad0s para a Legação de Sua 1\!Jagestade Fi
delíssima em Paris, ou para u de Sua Magestade El-Rei dos 
Francezes em Lisboa. Estas malas serão igualmente desti
nadas ao transporte das . correspondencias offic iaes das res
pectivas Legações. Elias serão transportadas sem retribuição 
pelos Paquetes Francezes, e entregues francas directamente 
ás Legações, ou t:s respectivas Repartições dos Negocios 
Estrangeiros a que forem dirigidas. As cartas e maços offi
ciaes transportados nas malas Francezas p<Ha as Legações, 
C(imsulados, Auctoridades- e Agentes Civis ou Mi litares das 
duas Altas Partes Contratantes em todos os portos da linha 
do serviço dos Paquetes Francezes, assim como as corres
pondencias d' essas Legações, Consulados, Auctoridades e 
Agentes com os dois reSt}ectivos Governos, serão igualmenlie 
entregues francas pelo imrnediato cuidado dos Agentes dos 
ditos Paquetes. As duas Allas Partes Contratantes se obri
gam a impecJ;ir que estas franquias possam dar ~ogar a a~
guma fraude em prej uizo dos direitos. das respecllvas Admi
nistraç@es dos Correios. 

ART. XI. 
As cartas e maços dos Correios Portuguezes., que deve-
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U est entendu que la désignation du nornbre des voya
ges, i.IÍnsi que des lieux de départ ou d'arrivée en France, 
pourra subir les modifications qui seraient reconnues ulté
~ieuremeot et mutuellement co:nvenables. 

ART. X. 

Les lettres apportés par les Paquehots Français dans les 
ports de la Monarchie Portugaise seront rernis, immédiate
ment apres I;arrivée de ces PaquelJots, aux Directeurs ou 
Chefs des bu.reaux de poste Portugais, par les soins des 
Agents de Sa Majesté le Roi des Français établis dans ces 
résidences . Il sera donné décharge des lettres et paquets 
sus!illentionnés par les Directeurs ou Chefs des bureaux de 
p~st~ Portugais à I' Agent Français· chargé de knr trans
IDJSSJOn . 

Les àeux Hautes. Parties Contractantes se réservent le 
droit d' enyoyer d'ans des Yalises partioulieres, dont la di-
n~ension ne pourra excéder cinquante centimêtres de long 
sur vingt- c~t1q de haut, et vingt-cinq de large, les lettres et 
paquets officiels destinés pour la Légation de Sa Majcsté 
Três-Fidêle à Paris, ou pour celle de §a l\'lajesté le Roi 
des Français à Lisbonne. Ces valises seront úgalement 
destinées au transport des correspondances offirielles des 
Légations mspectives. Elles sePont transportées sans in
d_emnité par les (laquebots Français et remises directement, 
en franchise, aux Légations ou aux Départements des Af
faires É~rangêres respecti('s auxquels elles seront adressées . 
.t~s lettres et paquets officiels transportés dans les malles 
F.rançaises pour Ies Légations, Consulats, Autorités,et Agents 
Ci>vils ou Mi litaires des deux Hautes Parties Contractantes, 
d.a~s tous les ports de Ia ligne desservie par Ies Paquebots 
França~s, ainsi que Ies correspondances de ces Légations, 
Consulats, Autorités et Agents avec les deux Gouvernem.ents 
r.esp.ect!fs, seront éga:lement .remis en fran<;hise par les soins 
immé~mts des Ageots des dits PaqQebots. Les deux Hautes 
}1arties CentFactantes s' engaget~1t à empêcher que cesfranc1üses 
ne puissent donner.lieu à aucune fraude au préj udice des.droits 
des oflices respectifs. 

ART. XI. 

L~s lettres et paq:uets des postes Po~t~gaises~. qui de-

") . (: 
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184.4 rem ser transportados pelos Paquetes Francezes, serão en-
.Juf~0 tr.egues, mediante recibo, pelos Directores ou Chefes das 

Administrações d' esses Correios aos Agentes l<'rancezes de
signados no precedente Artigo, e estes Agentes deverão 
effeituar immediatamente o transporte das ditas cartas e 
maços para bordo dos Paquetes que estiverem a sair. 

ART. XII. 

Os Paquetes dos dois Governos poderão, quando o per
mittirem as leis da· alfandega dos respectivos Estados, 
embarcar ou desembarcar nos portos de Portugal, e da Mo
narchia Franceza, bartas e dinheiro de oiro ou prata, cujo 
transporte é usualmente effeituadu pelos navios de guerra; 
elles transportarão alem d' isso passageiros de qualquer 
nação, seja qual for o seu destino, com suas bagagens, de
baixo da condição de que os Commandantes d' estes Paque
tes se submetterão aos regulamentos dos respectivos Go
vernos, a respeito da entrada e saida dos viajantes, e sem 
que d'ahi possa resultar demora ou difficuldades na nave
gação do serviço que está confiado aos ditos navios. 

§ 1.0 Os Paquetes acima mencionados não poderão 
transportar mercadoria alguma a titulo de frete, seja qual 
for o seu destino. Caso isso aconteça, elles ficarão sujeitos 
aos mesmos regulamentos que os barcos de vapor mer
cantes. 

§ 2.0 Os mareantes e passageiros que se tornarem réus 
do delicto de contrabando, ficarão sujeitos a todas as penas 
impostas pelas leis do paiz em que o delicto se commetter. 

§ 3.0 Nenhum passageiro será recebido a bordo sem 
um passaporte em boa e devida fórma, e sem uma licença 
de embarque das auctoridades locaes, passada na fórma 
usual. 

§ 4.0 Os Paquetes da Marinha Real Franceza poderão 
transportar passageiros, com suas bagagens, de um p~ra 
outro dos portos da Monarchia Portugueza acima menciO
nados. 

ART. XII[ . 
A Patente de Saude de que deverão ser · munidos os 

Paquetes acima mencionados, será quanto á fórma, como ao 
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vmnt êLre transportés par les Paquebots Français, seront 
·délivrés, sur reçu, par les Directeurs ou Chefs de bureaux 
de ces postes aux Agents Frauçais dési~nés dans !e précé
<dent Articl<l, et ces Agents devroot en fa1re effectuer Immé
diatement le tra.nsport à bord des Paquebots en pa1'taoce. 

All.T. X.ll. 

Les Paquebots cl.es deux Gouvernements pou~ront, en 
tant que le permettront les !ois de douane des Etats res
pectifs, embarquer ou débarquer dans les ports de Portli
gal, et de la Monarchie Française, des lingots et espêces 
monnoyées d'or ou à'argent dont le transport est habituel
lemeot opéré par des navires de guerre; ils transporteront, 
en outre, cl.es passagers de quelque nation qu'ils puissent 
être, quelle que soit leur destinatioo, avec leu:rs bagages, 
sous la condition que .les Commandants de ces Paquebots 
se so umetbront aux régllements des Gouvernements respe
difs concernant 1' e o trée et la sovtie des voyageurs, et sans 
qu'il en puisse résulter du retard ou des difficultés dans 
l'exécution du service qui est confié aux dits hâtiments . 

§ 1m· Les Paquebots susmentionnés ne pourront trans
porter aucune marchandise à titre de fret, quelle que soit 
sa desünation. Ce cas arrivant, ils seront assujettis aux 
mêmes réglements que les bateaux à vapeur de commerce. 

§ 2° Les -marins et passagers qui se renc1ront coupables 
du délit de contrebande, seront passibles de toutes les pei
nes portées par les lois du pays ou le délit a été commis. 

§ 3• Nul passager ne sera reçu à bord sans unpasse
pert en honne et due forme, et sans un permis d' embar
quement des autorités locales délivFé selon la forme hal)i
tuelle. 

§ 4e Les Paquebots de la · Marine Royale · Française 
pourront transporter des passagers, avec leurs bagages, de 
l'un à l'autre des ports de la Monarohie Portugaise sus• 
menrtiennés. · 

ART. XIII. 

La patente de santé dont les Paquebots susrnentionnés 
devront être munis sera, tant pour la forme que pour le 

~.n U 
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18U seu contexto, similhante ás Patentes dos navios de guerra, 
Junho d 

19. com a excepção de especificar o numero os passageiros 
que se acharem a bordo. 

~ 1.0 Esta Patente de Saude será apresentada antes do 
desembarque dos passageiros á Commissão de Saude, que, 
depois de ter tomado d'ella conhecimento, a restituirá ao 
Commandante. Esta Commissão applicará depois, · segundo 
a. natureza da Patente, as providencias sanitarías legaes. 

~ 2.? Juntar-se-hão a esta Patente: 
A chegada dos navios, duas listas com os nomes dos pas

sageiros, assignadas pelo Commissario de bordo. 
Á saída dos navios, duas listas similhantes, assignaclas 

pelo Agente do serviço dos Paquetes acima mencionados. 

Estas listas serão entregues, tanto á entrada como an
tes da saída dos navios, um!J. á Commissão de Saude, e 
outra á Policia do porto. 

~ 3.0 Os navios acima mencionados serão sujeitos, tanto 
pelo que toca ás .perguntas que se houverem de fazer aos 
Capitães·, como a todas as formalidades sanitarias, e em ge
ral a todos os · respeitos, aos regulamentos vigentes á cerca 
dqs navios de guerra. · 

~ 4 .. 0 Em consideração ao serviço especial a que são 
.destinados os Paquetes acima mencionaclos, receberão as 
,respectivas Administrações sanitarias ordem de lhes dar 
livre entrada no mais breve praso possível. Os Comman
dantes . dos navios .de guerra estacionados na entrada dos 
portos ou enseadas terão mesmo a faculdade de lhes con
ceder, com as formalidades do estylo, livre pratica ás horas 
.em que os Registros estiverem fechados. 

§ o.0 O Jogar do desembarque das embarcações dos 
Paquetes Francezes nas Ilhas do Fayal e da Madeira, será 
designadó pelos Directores das respectivas Alfandegas. O 
lagar do desembarque no porto de Lisboa será o caes da 
Alfandega, ou o das Columnas, ou o caes do Sodré, á escolha 
dos.Commandantes .dos sobreditos Paquetes. Os passageiros 
e suas bagagens deverão, em todo o caso, desembarcar no 
caes da Alfandega. ' 

ART. XIV. 
As pessoas que quizerem expedir pelas vias indicadas 
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contenu, semblable aux patentes des bâtiments de guerre, 
sauf qu' elle spécifiera le nomhre des passagers qui se trou
veront à bord. 

§ 1 er Cette patente de. santé sera presentée, avant le 
débarquement des passagers, au Comité de santé qui, aprês 
en avoir pris connaissance, la restituera au Commandant. 
Ce Comité appliquera en suíte, selou la nature de la paten
te, les mesures sanitaires de droit. 

§ 2° Il s~ra joi nt à cette patente: · 
Lors de l' arrivée des bâtiments, deux listes nominati

ves des passagers signées par ]e Commissaire du bord. 
Lors dtt départ des bâtiments, deux listes semblables 

signées par le gérant du service des Paquebots susmen
tionnés. 

Ces listes seront remises, tant à I' arrivée qu' avant I e 
départ des bâtiments, l'une au Comité de sanlé, et l'autre 
à la police du port. 

§ 3° Les bâtiments susmentionnés seront soumis, tant 
pour les questio~s à adresser aux Capitaines que pour tou
tes les formalités sanitaires, et sous tous les rapports en gé
néral, aux rêgles en vigueur à I' égard eles bâtiments de 
guerre. 

§ 4° En considérátion du · service spécial auquel les 
Paquebots susmentionnés sont affectés, les Administrations 
sanitaires respectives recevront l'ordre ,de leur donner la 
libre entrée dans le plus bref délai possible. Les Comman
dants des bâtiments de guerre .stationnés à I' entrée des ports 
ou des rades auront même la faculté de leur accorder, avec 
les formalités d'usage, la libre pratique aux heures ou les 
bureaux sont fermés. · 

, § !)e Le lieu de débarquement des embarcations des 
Paquebots Frariçais aux Iles de Fayal et de :Madere, sera 
désigné ,pa~ les Directeurs des Douanes respectives. Le lieu 
de débarquement au port de Lisbonne sera !e quai de la 
Douane ou celui des Colonnes, ou le quai de Sodré, au 
choix des Commandants des susdits Paquebots. Les. passa
gers et leurs bagages devront, dans tous les cas, débarquer 
au quai de la Douane. 

ART. XIV. 

Les persorines qu"i voudro'nt expédier par les voies indi-
* 
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1m no Artigo 111 da presente Çonvel'lção cartas originarias, quer 
J·u;fo seja de Portugal e de seus Domínios para França, Argel e 

paizes em que a França possue Administrações de Correio, 
quer seja de França, ele Argel e dos paizes em que a França 
possue Administrações de Correio para Portugal e seus Do
mio~os, terão o arbitrio a, saber: 

1.0 De deixar a totalidade do porte d'estas cart.as a 
cargo das pessoas a quem são destinadas. 

2. o De pagar o porte d' ellas adiantado até o Jogar do 
sea destino. 

As pessoas dos dois respectivos paizes, que fizm.1em re
messas de suas correspondeocias, conservarã,o pleno direito 
de reclamar que estas sejam dirigidas p0r qualquer outra 
via que não seja a dos Paquetes acima mencionados, ou. 
por terra, ou por mar, ou por barcos de v.apor, .<!lu por na
vios de véla men:antes, debaixo de ql!lalqlil,er II>a,ndeira <[Ue 
navegarem. 

ART. XV. 

O pulJlico dos do·is pai·zes pocle:rá enviar pelos meios 
indi,cados no ci~ado Artigo m cartas certifieád:as ou seguras 
d,e tm1 paiz para o outro; e tanto quanfo f@r possível para 
os paizes a que as respectivas Administrações ae Correios 
servirem de iatermedio. 

O JllOrte e as outras condições da expedição .d' estas 
cartas serão convencionados entre as duas Administraç,ões 
do C.orrei0 d.e P@rtugal e da França, medi,ante o Ag.ente 
dos Paquet-es Francezes em Lisboa. 

As cartas certificadas ou segu;ras aão poderã0 conter 
«!li.ro (j)U .prata em moeda, joias e outros objectos preci@S@S, 
ou qualquer objecto sujeito a direitos. 

Su-scitando-se alguma éhlVida sobre a natt~reza fl(j) oh
j{:Jcto coatido eru urna carta certificada ou segura, p0.derá 
esta ser sempre aberta, mas na presença cl.a pess0a que a 
remetta, ou d' aquella a quem é di.rigida; e chegando a pnC~
var-se um delict<!l de contrabando, proceder-se-ha n'este 
cas@ ,segtmdo a legisl:ação v~gente no paiz. 

ART. XVI. , 
O method0 de franquear 1ivre e facultativo, esbplllado 
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qnées dans 1' Ar ti ele m de la présente Cenveliltion des let~ 
tres originaires soit du Portugal eL de ses Possessions pour 
la France, I' Algérie et les pays ou la FmHce possede eles 
éJ;ablissements de poste, soit de la France, de 1' A'lgérie et 
des pays ou la France p0ssêde des établissements de p(j)ste, 
p0ur I e Portuga•l ou ses Possess•ions, auront le-choix, savoir: 

1 o De laisser le p0rt entier de ces lettres à la charge 
des destinataires. 

2° D'en payer le port d'avaoce jusqu'al!l lieu de des
tination. 

Les expéditeurs eles deux pays respectifs conserveront 
le plein droit de réclamer I' envoi de leurs c0rrespondances 
par to~te autne voie que celle des faquebots susmention
nés, soit de terre, soit de mer, soit par les bateaux à vapeur 
ou à voiles du commerce wus q:uelque pavillon qu'ils navi
guent. _ 

ART. XV. 

Le public des deax pays pourra envoyer par Ies moy.ens 
inriliqués darus l' Article m précité des lettres chargées ou 
assurées d'un pays pour l'autre; et, autant qu'il sera pos
sib:le, pour les pays auxquels les 0ffices respectifs serveot 
d'ilmtermédiaire. · 

Le port et les autres conditioos de l' expéditron de ces 
lettres sero'nt coovenus entre Ies deux offices des postes de 
Portugal et de France par I'intermédiaire de I' Agent des 
Paquebots Français à Lisbonne. 

Les lettres chargées ou assurées ne pourront côntenir 
de l'0r ou de l'argent mo·~neyés, des bijoux et autres ob
jets précieux, ou que-lque objet que ee soit soumis à des 
droits. -

S'il vient à s' élever quelque doute sur la noture de l' oh· 
jet renfermé daf!S une lellre chargée ou assurée, elle pouna 
toujours être ouverbe, mais en présence de l'envoyeur ou du 
destinataire, et si un délit de contrebande vient à être con
staté, on procédera · dans ce cas selon les réglements en 
t:igueur dans le pays. 

ART. XVI. 

Le mode d'affranchissement libre et facultatif, stipulé 

1;8!'1 
Jnnlro 
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18U pelo Artigo precedente em favor das cartas originarias dos 
Junho d · · · 

19 OIS pmzes, será applicavel ás cartas e maços. que contiYe-
rem amostras de mercadorias. 

$ 1.0 O porte dos maços de amostras será o terça do 
das c.artas ordinarias, sem que possa ser inferior ao porte 
de uma carta .singela do peso de sete grammas e meia, ou 
um quarto de onça Portugueza; e esta moderação de porte 
não será concedida senão quando taes amostras estiverem 
cintadas, ou de fórma a não deixar duvida alguma sobre a 
sua natureza, e que não tenham outra escripta de mão a 
não ser os numeras de ordem. 

$ 2. 0 No caso de suspeita de contrabando, proceder
se-ha a respeito das cartas e m·aços, que contiverem amos
tras, como está estipulado no Artigo precedente a respeito 
dos objectos contidos nas cartas certificadas ou seguras. 

ART. XVII. 

A Administração dos Correios Portuguezes pagará á Ad
ministração dos Correios de França por preço do porte das 
cartas não franqueadas, originarias de França ou de Argel, 
e destinadas .para Portugal ou seus Dominios, a somma de 
seiscentos e trinta réis por onça Portugueza, equivalente a 
perto de qtiatro francos por trinta grammas, peso liquido, 
de que trezentos e quinze réis são de porte maritimo, todas 
as vezes que as cartas forem transportadas por Paq·u.etes de 
vapor de Marinha Real de Sua Magestade El-Rei dos Fran
cezes. 

Da sua parte, a Administração dos Correios de França 
pagará á Administração dos Corr~ios Portuguezes por preço 
dos portes das cartas não franqueadas, originarias de Por
tugal ou ele seus Dominios, destinadas para França, ·Argel 
e parageus do Mediterraneo, onde a França tem Administra
ções de Correio, a somma de dois francos por trinta gram
mas, equivalente a perto de trezentos e quinze réis por onça 
Portugueza, peso liquido, todas as vezes que estas cartas 
forem transportadas pelos meios acima indicados. 

ART. xvnr. 
. No caso que o Governo de Sua Magestade Fidelíssima 
Julgasse util contribuir para o transporte das corresponden-
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par l' Article précédent en faveur des lettres origina ires des 
leux: pays, sera applicable aux: lettres et paquets renfermant 
óes échantillons de marchandises. 

§ ter La taxe des paquets d'échantillons sera du tiers 
des lettres ordinaires, sans qu'elle puisse être inférieure à 
h taxe d'une lettre simple du poids de sept grammes et 
demi ou un quartd'once Portugaise; et'cette modération de 
4x:e ne sera accordée qu'autant que les échantillons seront 
placés sous bandes, ou de maniere à ne laisser aucun doute 
snr leur nature, et qu'il ne s'y trouvera d'autre écriture à 
la main que des numéros d' ordre. 
. § 2e En cas de soupçon de contrebande, on procédera 

à:l'égard des lettres et paquets renfermant des échantillons, 
C)ffiille il est StÍ'flulé à r Article précédent à I' égard des ob
jets renfermés dans les lettres chargées ou assurées. 

ART. XVII. 

L' office des postes Portugaises payera à I' office des pos
tes de France pour prix du port' des lettres non affranchies 
originaires de la France ou de l'Algérie, et destinées pour 
]e Portugal. ou ses Possessions, la somme de six cent trente 

. réis par once Portugaise, équivalent à environ qu,atre francs 
les trente grammes, poids net, dont trois cent quinze réis 
pour port de voie de mer, toutes les fois que ces lettres se
ront transportées par les Paquebols. à vapeur de la Mario e 
Royale de Sa Majesté le Roi des Français. 

De son côté; r office des postes de France payera . à 
1' office des postes Portugaises pour prix: du port des leltres 
non affranchies, originaires de . Portugal ou de ses Posses
sions, destinées pour la France, I' Algérie et les parages de 
la Méditerranée ou la France entretient des bureaux de 
poste, la somme de deux francs par trente grammes, équi
valant . à environ trais cent quinze réis p'ar once P.ortugaise, 
poids net, toute~ le~ fois que ces lettres seront transportées 
11ar les moyens mdiqués ct-dessus. 

ART. XVIII. 

Dans Ie cas ou ·le Gouvernement de Sa Majesté Três
Fidele jugerait utile de contribuer au transport des corres-

18U 
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18M cias permutadas entre Portugal e seus Dominios e a FraíJ.-
Jnnho d 

111 ça, estinando para este serviço navios da sua Marinha de 
guerra, assim como está previsto no segundo periodo M 
Artigo m da presente Convençã0, a Administração dos Cor
reios de França pagará ú Administração dos Correios Por
tuguezes por preço do porte das cartas não franqueadas, 0ri
g~narias de Portugal ou de seus Domi1nios, destinadas pa11l 
a França, Argel e parageus do 1\Ilediterra•neo oncle a Fmrr{B. 
tem Administrações de Correios, a som ma de quatro franccs 
por trinta grarnmas, peso liquido, equivalente a perto de 
seiscentos e trinta réis por onça Portugueza, de que do:s 
francos sfío de porte marítimo, quando estas cartas forem 
transportadas até França pelos navios da Ma,rinba Real de
Sua lHagestade Fidelíssima. 

Da sua parte, a Administraçfío dos Correios Portuguezes. 
pagará á Administração dos Correios de França, por preç(} 
do porte das cartas não fra~1queadas, originarias de França 
eu de Argel, e destinadas para Portugal ou seus Domínios, 
a somma de trezentos e quinze réis por onça Portugueza, 
equivalente a perto de dois frar.cos por trinta grammas, peso 
liquido, quando estas cartas forem transportadas dos portos 
de França por navios da Marinha Real de Sua Magestade 
Fidelíssima. 

ART. XIX. 

As duas Administrações de Correios Portugueza. e Fran
ceza levarão em conta reciprocamente o porte das cartas 
que em um dos dois paizcs forem franqueadas para o outro 
até o Jogar do seu destino, segundo os preços respectiva
mente designados a cada Administração de Correios pelos 
dois Artigos precedentes, para o porte das cartas não fran
queadas. 

AR'f. XX. 

O Governo de Sua 1\Jagestade EI-Rei dos Francezes se 
obriga a fazer transportar em maços fechados, pelos seus 
Paquetes transatlanticos, as correspondencias que lhe fo~em 
confiadas pelas Administrações dos Correios estabelecidas 
nos portos da 1\'Ionarchia Porlugueza, onde estes Paquetes 
devam fazer escala, p.ara as Administrações elos Correios do 
mesmo Estado, mediante os preços seguintes, a saber: . 

1.o Cento c sessenta róis por onça Porlugueza, eqUJva-
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pondnoces écbangées entre le Portugal et ses. Possessions et 
la France, en affectaot à ce service des bâliments de sa Ma
rine de guerre, ainsi qu'il est prévu a:u secood alinéa de 
l' Ar ti ele m de lu pré sente Convention, 1' office des postes de 
France payera à l' office des postes Portugais,es, pour prix 
du port des lettrcs non affrnochies originaires du Portugal 
ou de se~ Possessions, destinées pour la France, 1' Algérie 
et lcs parages de la l\Iéditerran6e ou la Frnnce entretient 
des bureaux de poste, la sommc de quatre francs par trente 
grammes, poids net, équivalant à environ six cent trente 
réis par once Portugaise, dont deux. francs pour port de 
voie de mcr, lorsque ces lettres scront tnmsportées jusqu' en 
F1·aace par les bâtimcnls de la Marine Royalc de Sa Majesté 
Tres-Fidele. 

De son côté, I' office d-es postes Portugaises payera à l' of
fice des postes de France, pour prix du port des lettrcs non 
aB'ranchies, originaires de Ja France ou de I'Algérie, et des
tinées pour le Portugal ou ses Possessions, la somme de tr()is 
cent quinze réis par once Portugaise, équivnlant à environ 
deox francs par trente grammes, poids net, lorsque ces let
tres seront trarisportées des porls de F rance par les bâli
menls de la Marine Royle de Sa Majesté Trcs-Fidele. 

ART. XIX. 

Les deux offices Portugais et Français se tiendront com
ptc réciproquemcnt du porL des lcttres qui scront aiTran
chics jusqu'à destination dans J'un dcs dcux pays pour l'au
tre, d'aprês lcs prix respeclivemcnt attribués à chaque office 
par les deux Articles précédents pour !c port dcs lettres non 
affranchies. 

All'f.- XX. 

Le Gouvernement de Sa 1\Iajesté Ie Roi des Français 
prend I' engagemeot de faire t~ansporter en dépêches closes, 
par ses Paquebots transatlantJqucs, les correspondances qui 
Ieur seront confióes par Ies bureaux de poste établis dans 
les ports de la ~lonarchie Portugaise, ou ccs Paquebols doi
vent rclâcher, pour des bureaux de poste du même État 

o o , 

moyennant les prix c1-apres, savo1r: 
1° Cent soixante réis par once Portugaisc, équivalant 
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18~~ lentes a perto de um franco por, trinta grammas, peso li-
Junho d 

19 qui o, pelas cartas. . 
2. o Cinco réis por jornal, ou por folha de impressão de 

toda a qualidade. . 
AllT. XXI. 

O Govern'o de Sua Magestade El-Rei dos Francezes se 
obriga a transportar pelos Paquetes acima mencionados, me
diante os preços que aba,ixo serão estabelecidos, as corres
ponclencias que o Governo Portuguez de uma parte, e os 
differentes Estados da Europa da outra, convierem em re
metter por meio d' estes Paquetes. 

A Administração dos Correios Portuguezes pagará á 
Administração dos Correios qe França, por preço do trans
porte das correspondencias originarias de Portugal ou seus 
Domínios para os diversos Estados do Continente da Europa: 

1. o Trezentos e quinze réis por onça Portugueza, equi
valentes a perto de dois · francos por trinta grammas, peso 
liquido; pelas cartas ordinarias. . · 

2.° Cin'cO réis por jornal, ou por folha de impressão. 
. -A Administração dos Correios Portuguezes pagará á Ad

mmJstração dos Correios de França por preço do transporte 
tlas correspondencias originarias dos diversos Estados da 
Europa para Portug.al ou seus Domínios : 

1.0 Seiscentos e trinta réis por onça Portugueza, equi
valentes a perto de quatro francos por trinta grammas, peso 
liquido, pelas cartas ordinarias. 

2. 0 Dez réis ou cinco centimos por jornal, ou por fo
lha de impressão. 

ART.· XXII. 

O Governo de Sua Magestade El-Rei dos Francezes se 
obriga igualmente a fazer transportar pelos seus Paquetes
Correios, segundo as condições abaixo declaradas, · as cor
respondencias dp Reino de Portugal para os diversos Esta
dos das duas Americas e das Indias Occidenlaes, e vice versa 
d' estes differentes paizes para o Reino de Portugal. O mes
mo será da parte d'o Governo Porluguez para os se~s Pa
quetes que fizerem o mesmo serviço entre a França e estes 
pifferentes paizes. 

AllT. XXIII. 
As correspondencias e os jornaes permutados entre Por-
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à environ un franc les trente grammes, poids net, pour les 
lettres. 

2° Cinq réis par journal, ou par feuille d'imprimé de 
toute nature. 

ART. XXI. 

Le Gouvernernen~ de Sa Majesté le Roi des Français 
s' engage à transporter par les Paq\lebots susrnentioonés, 
moyennaot les prix qui seront fixés ci-apres, les correspon
dances que !e Gouvernement Portugais, d'uoe part, et les dif
fêrents États de l'Europe, de l'autre, conviendraient d' échan
ger par le moyen de ces Paquebots. 

L' office Portugais payera à l' office des postes de France 
pour prix du traosport des correspondances originaires de 
Porbugal et de ses Possessions pour Ies divers· États du Con-
tinent européen: . 

1° Trois cent quinze réis par once Portugaise, équiva
lant à enviroo deux francs Ies trente grammes, poids net, 
pour ·1es lettres ordinaires. 

2° Cinq réis p.ar journal, ou par feuille d'imprimé. 
L' office Portugais payera à I' office des postes de Fran

ce, pour pr!x du traosport des correspoodaoces originaires 
des divers Etats de l'Europe pour le Portugal ou ses Pos
sessions: 

1 o Six cent trente réis par once Portugaiso, équivalant 
,à eoviron quatre francs les trente grammes, poids net, pour 
les lettres ordinaires. 

2° Dix réis ou cinq centimes par jourual, ou par feuille 
d'imprimé. 

ART. XXII. 

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Français 
s' oblige également à faire transporter par ses Paquebots pos
tes, aux conditions ,ci-dessous éooncées, les .correspondances 
du Royaume de Portugal pour les divers Etats des Améri
ques et des Indes Occidentales, et vice versa de ces diffé
rents pays pour le Royaume de PortugaL li en sera de 
même de Ia part du Gouvernement Portugais pour ses Pa
quehots qui feront !e 'même service entre la Franoe et ces 
différents pays. 

ART. XXIII. 

Les correspoodances et journaux échangés entre le Por-
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1i!f4~ tuga1~ e um de quaesqueF p<mtos da America <!l0 N0rte ou 
ldf-~0 do Sul, do serviço dos Paquetes transatlanticos France:te5, 

gosarà0' rguatmemtte do l!J~nefioi0 da franquia facultativa. 

\ 

A Administração dos Correios Portuguezes pagará á Ad
mrmisüatçã·G dO'~· Correios de Fra.nça v.(i)r preço de transpor
te·, tarnt@ de ida, com·g de vinc1a, das corrresponden:ciàs e jor
Maes dlil· que· se trata, as summas segrnntes :. 

1. o Tr~zentos e qnmze réiis por <9'nça !P0rtugueza, eliJlilÍ ... 
valentes a perto de dois 6mncos por trinta grammas, peso 
liquido, pelas ·cartas ord.inarias, e cinco réis por< jornal, 0'U 
por folha de impressão•, entre Portagal e a America do Sul. 

2. o Seisoen10s e tri(:llta réis por 0mçà Portugneza, 0•u 
pert~ de qm~tr0 fraDcos po·r trinta gramrmas, peso llfquid.o, 
pelas cartas ordinarias, e dez réis por jornal, ou por folha 
de impressã@,. elltre Portugal e a Am:erica do N0rte ou as 
]núl!Ías Occidenttaes. 

ART. XXIV. 

Os jG>rnaes, gazetas, obras periodicas·, e impressos de 
<)ll'l'alquer natureza, taes como Livros li>Tochados, f0lhetos, 
papeis de nrusica, cataJ.ogos, ~rospectos , annuncios e avisos 
àlíversos, impress0s, tiLhograpihados ou authGgraphach:Js, ~ue 

. forem permutados por via de mar entre Portugal e a 'Frél'D·ça, 
nã'@ poderã.o ser entregQes cle uma e @.utra parte senão 
hanquea:dos. 

§. 1. o O preço da franquia dos jornaes e impressos de 
q~mlquer rra.tur'eza, permutados por via <ile mar entre Por
tugal e a Fr.a nça, será de cinco réis por jornal, ou por fio
lha de impressão. 

§ 2. o Fic.a c0nvenóor~ado de uma e Oil!l tra parte, que a 
taxa de distribuição nã@ excederá a cinco centimos, 00 <!lez 
t'é'Ís,. por fiornal, 0n por folha de i:mptessã:o. 

§ 3. o Todavia. os jornaes e obras periodicas nã@ serão 
awmittirdos nos d0is paizes, senã@ em qmJ.nt<il a respeito d' el
les se ba9a s·atisfe1t0 ás· leis, resoluções e regm'lamentos . q.M 
determinam as coDd1ções llla sua publicação e d~ sua Clr
eulaçãa n' estes Esta.d@s. 

ART.- XXV. 
Os Pa~uetes tr.ansatlnnlic@s Francezes se encarregarão 
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tugaJ et l'un des P?·ints quel!comqt!l,es de l'Amérique du Nord. 
iilll «ilu .Sad, desservJs par les Paquebots tran.satlariltiq,ues Fran
çais, jo.uiront également .du bénéf.ice de l' a·ffranchissememt 
faeultatif. 

L' o.ffice Portugais payera à I' office .aes p.ost-es de FTamee 
}!ll!lur prix du tran.s:port, tant à .l' aller qu'au reto.wr, des c@!r
respondan.ees et jeurnaux .dmü il s' agit, les s.ommes ci~ 
apres: 

1. o Trois cent quinze . réis paT once Portugaise, équi
~alant à environ deux fra.ncs les trente gramlilíles, poids net, 
pouif les lettres erdiuai11es, e.l cil'lq :uéis par jourmal, oa par 
feuiUe d'imprimé, entre le Pertugal et l'A.mériq,Ne du Sud. 

2. o Six cent trente réis pilr O!il{:e Portugaise, eu enviren 
q:uatre francs les trente grammes, poids Jilet, pour Jes lettres 
ordinaires, et dix réis par joNrnal, ou par fewiHe d'impri
mé, entre le Po•rtugal et l'Amérique du. N-ord ou les Indes 
Occidentales. 

A:JlT. XXIV. 

Les journaux, gazettes, ouvrages péried·iques, et impri
més de teute nature, tels que livres hrochés, hrochu.res, pa
piers de musique, catalogues, prospectos, annonees, et a,yis 
d·i·vers imprimés, lythogra;pkiés ou am.thographiés, qui seront 
écbangés par la voie cl.e mer entre le Portug·a1l et la France, 
n.e po.urront être li;vrés, de part et d' autre, qu' affmrnchis. 

§ 1 er Le prix d'affranchissement des journaux, et im
primés de toute nature, échaagés Jil.ar la voie de mer entre 
!e Portugal et la France, sera de cinq réis pa.r jomm1q, ou 
par feuille d'imprimé. · 

§ 2e Il est convenu cle part et d'autr.e que la taxe de 
d:istri1bution ne dépassera pas cinq cen;times, ou dix réis, par 
journal, ou par feuille d'imprimé. · 

§ 3e Toutefois les journaux: et ouvrages périodiques 
ne ser0nt admis dans les deux pays qu'autant qu'ii aura été 
satisfait, à lell!l' égard, aux l0is, arrêts et réglemen<ts qui fi
xent Ies conà,itions de leur publication et de leur cirrcula-

. t·ie:a dalilS ces États. 

ART. XXV.. 

Les Paquebots transatlanticrues França~s se chaii'gerent 
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18!1.4 igualmente de transportar as cartas originarias de Hespa-
Junho h d · 19 n a, ou e outros paizes, destinadas para as Amer1cas ou 

Indias Occidentaes, e que transitarem por Portugal. . 
A Administração dos Correios de França pagará á Admi

nistração dos Correios Portuguezes, por preço do transito das 
cartas acima designadas, a somma de trezentos e quinze réis 
por onça Portugueza, equivalentes a perto de dois francos 
por trinta grammas. 

ART. XXVI. 

As Administrações dos Correios de Portugal e de França 
formalisarão todos os seis mezes as contas resultantes dare
ciproca transmissão ou transporte das correspondencias em 
maços fechados; e estas contas, depois de haverem sido con
tradictoriamente discutidas e ajustadas por estas Adminis
trações serão saldadas no fim de cada semestre pela Admi
tração, que se reconhecer . devedora á outra. 

ART. XXVII. 

As cartas e jornaes, por qualquer causa refugados, serão 
reciprocamente recambiados tres mezes depois da sua che
gada á Administração do Correio a que foram destinados, 
ou antes se ·for p'ossivel. Aquellas das ditas cartas que hou
verem sido dadas em conta, serão mandadas pelo peso e 
preço por que tiverem sido originariamente entregues pela 
Administração que as expediu á Administração a que foram 
destinadas. 

ART. XXVIII. 

As cartas mal sobrescriptadas, ou mal dirigidas, serão, 
assim que for possível, reciprocamente recambiadas, pelos 
pesos e preços por que a Administração do Correio que en
viou essas cartas as houver dado em cónta á outra Admi
nistração. 

AllT. XXIX. 

A fórma que se ha de dar ás contas mencionadas no 
Artigo XXVI precedente, e todas as outras medidas especiaes 
e regulamentares, que deverem ser determinadas de accordo 
par.a se conseguir a execução das estipulações da presente 
Convenção, serão concertadas entre as Administrações. dos 
Correios de Portugal e do Reino de França, logo depo1s da 
troca das ratificações da presente Convenção. 
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également de transporte: le~ lettres origi_naires d'Espagne, 
ou d'autres pays, à destmatlon des Aménques ou des Indes 
Occidentales, et qui transiteraient par !e Portugal. 

L' office des postes de France payera à I' office des pos
tes Portugaises, pour prix du transit des lettres ci-dessus 
désignées, Ia somme de trois cent quinze réis par once Por
tugaise, équivalant à environ deux francs par trente gram
mes. 

ART. XXVI. 
Les offices de poste. de Portugal et de France dresse

ront tous Ies six mois les comptes résultant de la transmis
sion réciproque ou du transport en dépêches closes des cor
respondances; et ces comples, apres avoir été débattus et 
arrêtés contradictoirement par ces .offices, seront soldés à 
Ia fin de cbaque sémestre par I' office qui sera reconnu dé
biteur envers I' autre. 

ART. XXVII. 

Les lettres et journaux tombés au rebut, pour quelque 
cause que ce soit, seront renvoyés de part et d' autre trois 
mais apres leur arrivée à l' office de destination, ou plutôt 
si faire se peut. Celles de ces lettres qv.i auront été données 
en compte, seront remises pour les poids et prix auxquels 
elles auront été originairement livrées par l'office expédi
teur à I' office destinataire. 

ART. XXVIII. 

Les lettres mal adressées ou mal dirigées seront, aus
sitôt que possible, réciproquement renvoyées, pour les poids 
et prix auxquels I' office eovoyeur aura livré ces lettres en 
compte ã l'autre office. 

ART. XXIX • . 

La forme à donner aux comptes mentionnés dans I'Ar
ticle xxvi précédent, et toutes autres mesures de détail et 
d' ordre qui devront êlre arrêtées de concert pour procurer 
I' exécution des stipulations de la présente Convention, se
ront réglées entre les offi~es des pos~es de Portugal et du 
Royaume de France auss1tôt apres 1 échange des ratifica
tions de la présente Convention. 

18U 
Junho 

19 

----------------------------------------~----------~Jq~ 



18U 
Junllo 

19 

576 REINADO DA SENHORA D. MARIA II. 

Fica tambem convencionado que as medidas especiaes 
e regulamentares, mencionadas no presente Artigo, poderãe 
ser modificadas pelas duas Administrações de Correio, to ... 
das as vezes que ambas houverem reconhecido de commum 
acoordo que estas modificações seriam uteis ao hem do ser
viço dos Correios d0s dois paizes. 

ART. XXX. 

Fica prohibido aos Commandantes dos Paquetes, espe
cialmente empregados no transporte dos respecti-vos maços 
fechados das duas Administrações dos Correios, de se en
carregarem de carta alguma fóra d'estes maços, exceptuando 
todavia as dos seus Governos. Elles vigiarão com desv,elg 
que não sejam transportadas cartas extraviadas pela sua tr,i
pulação ou pelos passageiros; e farão constar a quem de 
direito competir as infracções que houveFem sido commet ... 
tidas. 

ART. XXXI. 

Em cgnsequencia da presente Convenção os Barcos de 
vapor acima mencionados das duas Nações serão recipro
camente tratados como os das nações mais favorecidas nos 
portos dos dois respeetives Estados onde houverem de fazer 
escala, na conformidade das disposições precedentes. 

ART. XXXII. 

Fica formalmente convencionado que todas as clausulas 
e condições estipuladas na presente Convenção; quer seja 
por occasião do tratament0 reservado aos Barcos de vapor 
transatlaoticos, quer seja a respeito do Regulamento dos 
Correios, se entendem igualmente e são reciprocamçnte es
tipuladas em todas e cada uma de suas partes, sem e;xoepção, 
em ~'wor das duas Altas Partes Contratantes, de maneira a 
estabelecer entre ellas a mais completa reciprocidade. 

ART. XXXIII. 

A presente ConveiJQão é concluída por tFes·annos: quande 
expirar este praso-1 ficará em vjgor por outros tres annos, 
e assim .guccessivamente de tres em tres annos, a menos de 
haver notificaçãg em cemtrarie, feita por uma das .Mtas 
Partes Contratantes um ano() antes de e:x-pirU!f cada pDaso. 
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11 est aussi convenu que les mesures de détail et d' or
dre, mentionnées au présent Article, pourront être modifiées 
par les deux: offices, toutes les fois que d'un commun accord 
ces deux offices auront reconnu que ces modifications se
raient utiles au bien du service des postes des deux pays. 

ART. XXX. 

Il est défendu aux: Commandants des Paquebots, spécia
lement employés au transport des dépêches closes respectives 
des deux offices, de se charger d' aucune lettre en dehors de 
ces dépêches, excepté toutefois celles de leurs Gouverne
ments. Ils veilleront avec soin à ce qu'il ne soit point trans
porté de lettres en fraude par leurs équipages ou par les 
Jlassagers; et i.Js signaleront à qui de droit les infractions 
qui auront été commises. 

ART. XXXI. 

Pnr suíte de la présente Convention, les Bateaux à va
peur susmentionnés des deux Nations seront traités réci
proquement comme ~eux des nations les plus favorisées dans 
les ports des deux Etats respectifs ou ils doivent relâcher, 
conformément aux dispositions précéclentes. 

ART. XXXII. 

Il est formellement convenu que toutes les clauses et 
conditions arrêtées dans la présente Convention, soit à l' oc
casion du traitement réservé aux Paquebots à vapeur trans
atlantiques, soit au sujet du Réglement Postal, s' entendent 
également et sont réciproquement stipulées eu toutes et 
chacune de leurs parties, sans exception, en faveur des deux 
Hautes Parties Contractantes, de maniêre à établir entre 
elles la plus complete réciprocité. 

ART. XXXIH. 

La présente Convention est conclue pour trois ans: à I' ex-
, piration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant 

trois autres années, et ainsi de suíte de trois en trois ans à 
moins de notification contraíre faite par I' une des Hautes P~r
ties Contractantes un an avant l'expiration de chaque terme. 

TOM. TI. 37 
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1844 Durante este ultimo anno continuará a Convenção a re-
Junh~ h . d I' 

19· ce er sua plena e inteira execução, sem prejmzo a IqlJ;i-
dação e do saldo das contas entre as duas Administraçpes 
dos Correi0s depois de expirado o dito p,raso. 

ART. XXXIV. 

A presente Convenção será ratificada, e as suas ratifi
cações serão trocadas em Lisboa no espaço de tres mezes, 
ou antes se for possível. 

Em testemunho do que, os respectivos Commissarios as
sigJ;Iaram a presente Convenção, e a firmaram com o sêllo 
das. suas armas. 

Feita em Lisboa, aos 19 dias do mez de Junho do ann() 
d,o Nascimento de Nosso Senhor Jesas Christo de 1844. 

(L. S.) A. J. Gomes d'Oliveira. 
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Pendant cette derniere année, la Convention continuera 
à recevoir son exécution pleine et entiere, sans préjudice de 
la liquidation et du solde des comptes entre les deux offi
ces aprês l'expiration du dit terme. 

ART. XXXIV. 

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications 
en seront échangées à Lishonne dans le délai de tro is mois, 
ou plutôt si faire se peut. 

En foi de quoi, les Commissaires respectifs ont signé 
la présente Conventi~n, et y ont apposé le sceau de leurs 
armes. 

Fait à Lishonne, le 19" jour du mois de Juin, l'an de 
gr:\ce 1844. 

(L. S.) Forth-Roueu. 
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TRATADO DE COJ\ll\IER~IO ENTRE A RAINIIA A SENHORA DONA 

El\1 BERLIM A 19 DE SETEl\lBRO Dll 1044, E IU.TIFICADO 

SAXONIA El'!l 15 DE DEZEl'!ffiRO, SENDO AS llATlFICAÇÕES 

(00 ORIGII'iAL QUE SE GUARDA I'iO ARCDIVO DA SECRF.TA.niA »'ESTADO 
DOS liEGOCIOS ESTRAlWilinOS.) 

Sa Majesté la Reine de Portugal et des Algarves et Sa 
nlajesté le Roi de Saxe, également aoimés du désir de res
serrer de .plus en plus les liens d'amitié qui unissent les 
deux Couronnes, et d' élendre les relations commerciales 
entre Leurs États et sujets respectifs, UJ'atlt résolu de con
clure uo Traité de commerce, ont à cet effet nommé Leurs 
Pléni poten tia ires, savoir: 

Sa Majesté Três-Fidêle, le Sieur Simon da Silva Ferraz 
de Lima e Castro, Baron de Renduffe, 1\lir ct Grand du 
Royaume de Portugal, de Son Conseil, Soo Envoyé Ex
traordinaire et 1\'Iioistre Plénipotentiaire prês Sa Majeslé le 
Roi de Prusse, Commandeur des Ordres du Christ et de 
Notre Dame de la Conception de Vi lla Viçosa , Grand-Croix: 
de l'Ordre de I' Aigle Rouge de Prusse, et de l'Ordre de la 
Braocbe Ernestine de Saxe; et Sa Majesté ]e Uoi de Saxe, 
le Sieur Jean de Mine kwitz, Son Lieutenant-Général, Aide 
de Camp Général, Ministre d'État et Envoyé Extraordinaire 
et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de Prusse, Grand
Croix. de l'Ordrc du Mérite Civil ct Chevalicr de l'Ordre 
1\-lilitaire de S1 Hem·i de Saxe, Grand-Croix de l'Ordre de 
Léopold d'Autriche, de S10 Anne de Russie, premiere classe, 
Grund-Croix de l'Ordr·e du Mérite Civil de la Couronne de 
Baviere, de l'Ordre du Faucon de Saxc-Weimar, de J'Or
dre de l'Aigle Rouge de Prusse, Grand Officier de l'Ordre 
de la Légion d'Honneur de Fraoce, Grand-Croix. de l'Ordrc 

(1) Vitle nn dnla de J 9 de Dezembro de 1844 o protocolo assignndo 
Tratudo. , 



liA RIA li E FREDERICO A GUSTO, Rl':I DE SAXONI.\, ASSIGNADO 

POR PARTE DE PORTUGAL K\1 25 DE OUTUBRO, E PELA DE 

TROCADAS El\1 BERLDI A 19 DE DEZE~IBRO DO DiTO ANNO. (I) 

(TPADOCÇÃO OFFICIAL.) 

Sua 1\fagestade a Rainha de Portugal e dos Algarves 
e Sua Magestadc El-Rci de SO:xonia, igualmente animados 
do desejo de estreitar cada vez mais os laços de amisade 
que unem as duas Corôas, c de augmentar as relações com
merciaes entre os Seus Estados e sub di tos respectivos, tendo 
resolvido concluir um Tratado de commercio, nomearam 
para este eifeilo Seus Plenipotenciarios, a saber : 

Sua Magestade Fidelissirna, o Senhor Simão da Silva Fer
raz de Lima e Castro, Barão de Renduffe, Par c Grande do 
Reino de Portugal, do Seu Conselho, Seu Enviado Extraor
dinario e Ministro Plenipotenciario junto a Sua 1\lagestade EI
Rei de Prussia, Commendador das Ordens de Chrislo c de 
Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, Gram-Cruz da 
Ordem da Aguia Vermelha de Prussia, e da Ordem do Ramo 
Ernestino de Saxonia; e Sua Magcstade EI-Rei de Saxonia, 
o Senhor Joüo de Minckwitz, Seu Tenente General, Ajudante 
de Campo General, l\Iinistro d'Estado, e Enviado Extraor
dinario e Ministro Plcnipotenciario na Côrtc de Prussia, 
Gram-Cruz da Ordem do Mcrito Civil, e Cavalleiro da Ordem 
Militar de Santo Henrique de Saxonia, Gram-Cruz da Ordem 
de Leopoldo d'Austria, e de Santa Anna da Russia da pri
meira classe, Gram-Cruz da Ordem do l\Ierito Civil da Corôa 
de Bavi·era, da Ordem do Falcão de Saxc-Weimar, da Or
dem da Aguia Vermelha de Prussia, Grande Official da Or
dem da Legião de Honra de França, Gram-Cruz da Ordem 

pelos respectivos Plenipotencinrios no neto dn trocn das ratificações d'este 
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des Maisons Ducales de Saxe, décoré de Ia Médaille des fi
deles guerriers de Weimar; ' lesquels, aprês s' être commu
niqué Ieurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, 
sont convenus des Ar ti eles suivants: 

ART. I. 

11 y aura liberté réciproque de commerce entre Ies États • 
de Sa Majesté Tres-Fidele et ceux de Sa I\fajesté le Roi de 
Saxe. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Con
tractantes pourront séjourner et résider dans quelque par
tie que ce soit des dits territoires pour y vaquer à leurs 
affaires, et ils jouirout à cet effet de la même sécurité et 
de la même protection que Ies nationaux, en payant toute
fois les mêmes impôts, et en se conformant aux Iois et or
donnances du pays, ainsi qu'aux reglements de commerce 
qui y sont ,ou seront en vigueur. 

ART. 11. 

11 ne sera imposé d' autres ni de plus forts droits -sur 
l'importation légalement faite dans Ie Royaume de Portugal, 
y compris les Iles des Açores, de Madere et de Porto Santo, 
des articles provenant du sol ou de l'influstrie du Royau
me de Saxe, et il ne sera imposé d'autres ni de plus fofts 
droits sur l'importation dans !e Royaume de Saxe des arti
cles provenant du sol et de l'irrdustrie du Royaume de Por
tugal et de ses Domaines et Possessions, que ceux qui sont 
ou seront imposés sur Ies mêmes articles provenant du sol 
()t de l'industrie de Ia nation Ia plus favorisée. 

·te ·même pr,incipe sera ohservé à .I' égard des droits d' ex-
portation ·et de transit. -

Les Hautes PaFties Contractantes s' engagent à n.e point 
fra:pper de probibitions soit l'importation d'aucun article 
pro~enant du sol ou de l'industrie de l'autre pays, soit J'e:x;
portatioe d'aucun .article de commerce vers l'autre pays, à 
m(!)ins que les mêmes prohibitions ne s' étendent également 
à tout autre Etat européen. 

ART. III. 

Les pr0duits venant du Royaume de Saxe, dont il est 
fait mention dans 1' Article précédent, devront être accom-
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das Casas Ducaes de Saxonia, condecorado com a Medalha 
dos fieis guerreiros de Weimar; os quaes, depois de terem 
communicado os seus plenos poderes, achados em boa e 
devida fórma, convieram nos Artigos seguintes: 

ART. I. 

Haverá reciproca lilierdade de commercio entre os Es
tados de Sua Magestade Fidelíssima e os de Sua Magestade 
El-Rei de Saxonia. Os subditos de cada uma das duas Al
tas Partes Contratantes poderão demorar-se e residir _em 
qualquer dos ditos territorios para ali tratarem dos seus 
negocios, e gosarão para este effeito da mesma segurança 
e da mesma protecção que os nacionaes, pagando todavia 
os mesmos impestos, e conformando-se com as leis e orde
-!Jações do paiz, assim como com os regulamentos commer
ciaes que n'elle estão ou estiverem em vigor. 

ART. II. 

Não se imporão outros nem maiores direitos sobre a 
importação legalmente feita no Reino de Portugal, compre
hendendo as Ilhas dos Açores, Madeira e Porto Santo, dos 
artigos provenientes do solo ou da industria do Reino de 
Saxonia, e não se imporão outros nem maiores direitos se
·bre a importação no Reino de Saxonia dos artigos prove
nientes do solo e da industria do Reino de Portugal e de 
seus Domínios e Possessões, do que os que são ou forem 
impostos sobre os mesmos artigos provenientes do solo · e 
da industria da nação a· mais favorecida. . 

O mesmo principio será observado a .. respeito dos direi
·tos de exportação e de transito. 

As Altas Partes Contratantes se obrigam a não estabe
lecer prohibições, nem na importação dos artigos prove
n~entes do solo ou da industria do outro paiz, nem na · 
exportação de artigos de comm_e~cio para esse outro. paiz,. 
salvo quando as mesmas proh1bições se estendam Igual
mente a qualquer outro Estado europeu. 

ART. 111. 

Os productos .vjndos do Reino de Saxonia, de que se 
faz menção no Artigo antecedente, deverão ser acompanha-
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pagnés de certificats d' origine à delivrer par les Consuls ou 
Agents Consulaires Portugais, ou par les Autorités Saxonnes 
compétentes, dument légalisés par le~ susdits Consuls . . 

ART. IV. 

Les I-Iautes Parties Contractantes sont convenues que 
- rune n'accordera à l'avenir à d'autres nations, par rapport 
au commerce, aucuns priviléges ni uucunes faveurs ou im
munités qui ne soient aussi et à l'instant étendus aux sujets 
de l'autre, gratuitement, si la concession a été gratuite, ou 
ave c une juste et convenahle compensation, à défaut d' équi
valent, si la concession a été conditionelle. 

Jl est entendu particuliêrement, que dans le cas. ou l'un 
des deux Gouvernements .accorderait à un autre Etat .des 
diminutions de droils sur ses produits du sol ou de l'indus
trie, ou lui concéderait cl'autres avantages ou faveurs spé
ciales en fait de commerce à la suite cl'un Traité de cornmerce 
ou d'une Convention spéciale, et cela en compensation de 
diminutions de· droits, avantnges ou faveurs acoordés par 
cet autre État, l' a utre des deux Gouvernements ne pourru 
demander les mêmes avantages et facilités pour le com
merce de ses sujets qu'en offrant, à défaut de pareils avan
tages de même étend ue et qualité, eles équi.vnlents ou com
pensations à assurer clument par un arrangement particu
lier entre les deux Gouvernements. 

ART. V. 

Chacune eles Hautcs Farlies · Contracluntes accorde à 
l'autre la faculté d'avoir dans ses ports et places de com
meree des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou 
Agents de commerce, tout en se réservant le droit d'exce
pter de cette concession te! endroi t qu' elle jugeru à propos. 

Les dits Agents Consulaires, de quelque classe qu'ils 
soient, et dument nommés par leurs Go uvernements respe
ctifs, dês qu'ils auront obtenu l' exéquatur du Gouv~r,ne
ment sur le territoire duque! ils doivent résider, y jo.mront, 
tant pour leurs personnes que pour I' exercice de leurs ~on
ctions, des priviléges dont y jouissent les Agents ~onsulmres 
·de Ia même catégorie de la nation la plus favomée. 
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dos de certificados de origem, passados pelos Consules ou 
Agentes Consulares Portuguezes, ou pelas competentes Au
ctoridades Saxonias, devidamente legalisàdos pelos sobre
ditos Consules. 

ART. IV. 

As Altas Partes Contratantes convieram que uma não 
concederá de futuro a outras nações, pelo que respeita ao 
commercio, privilegias, favores ou immunidades algumas 
que não sejam tarnbem e desde logo extensivos aos subditos 
da outra, gratuitamente, se a concessão tiver sido gratuita, 
ou com uma justa e conveniente compensação, na falta de 
equivalente, se a concessão tiver sido condicional. 

Fica particularmente entendido, que no caso em que 
um dos dois Governos conceder a um outro Estado dimi
nuições de direitos sobre os seus productos do solo ou de 
industria, ou lhe conceder outras vantagens ou favores es
peciaes em materia de commercio, em consequencin. de um 
Tratado de cornmercio, ou de urna Convenção especial, e 
isto em . compensação de diminui ção de direitos, vantagens 
ou favores concedidos por esse outro Estado, o outro dos 
dois Governos não poderá pedir ns mesmns vantagens e fa
cilidades para o commercio dos seus sulJditos, senão offere
cendo, em Jogar de iguaes vantagens da mesma extensão e 
qualidade, equivalentes ou compensações, as quaes serão 
devidamente fixadas por um accordo particular entre os 
dois Governos. 

ART. V. 

Cada uma das Altas Partes Contratantes concede á outra 
I . 

a faculdade de ter nos seus portos e praças de commercio 
Consules Geraes, Consules, Vice-Consules ou Agentes de 
commercio, reservando-se o direi to de exceptuar d' esta con
cessão qualquer localidade que julgar a proposito. 

Os ditos Agentes Consular~s, 'de qualquer classe que se
jam, e sendo devidamente nomeados pelos seus respectivos 
·Governos, logoque tenham obtido o exequatur do Governo 
em cujo territorio devam res_idit, ali gosarão, tanto pelo 
que respeita ás suas pessoas, como ao exercício das suas 
funcções, dos. privilegias de que ali gosam os Agentes Con
sulares da mesma categoria da nação mais favorecida. 
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AHT. VI. 

Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes 
qui ont ou auront à toucher des héritages dans les terri
toires de l' autre, ou qui en feront sortir leurs propriétés 
ou effets quelconques, ne payeront d'autres droits, charges 
ou impôts que ~eux qui seront payés par les nationaux en 
pareille circonstance. 

ART. VII. 

Le présent Traité restera, en vigueur jusqu'au pr Jan
vier 1848. 

Si l'une des Hautes Parties Contractantes n'a pas ,an
noncé à l' autre, par une notification officielle, son intention 
d'en faire cesser l'effet six mois avant le t•r Janvier 1848, 
il continuera à être obligatoire jusqu'au 1•r Janvier 1854. 
À partir du 1 or Janvier 18õ4 le Traité ne cessera d' être en 
vigueur que douze mois apres que l' une des Hautes Parties 
Conlractantes aura declaré à l'autre son iotention de ne 
plus vouloir le maintenir. 

ART. VIII. 
Le préseot Traité sera ratifié par Jes Hautes Parties 

Contractarites, et les ralifications en seront échangées à 
Berlin dans !'espace de trois mois apres la signature, ou 
plutôt si faire se peut. 

En foi de quo i, les Plénipotentiaires respectifs l' ont si
gné, ct y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait à Berlin, le 19 Seplembre 1844-. 

Renduffe. 
(L. S.) 

Minckwitz. 
(L. S.) 
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ART. VI. 

Os subditos de cada uma das Altas Partes Contratan
tes que téem ou tiverem a receber heranças no tenitorio 
da outra, ou que d' elle fizerem sair as suas propriedades 
ou effeitos quaesquer, não pagarão outros direitos, encar
gos ou impostos alem d'aquelles que forem pagos pelos 
nacionaes em iguaes circumstancias. 

ART. VII. 

O presente Tratado ficará em vigor até ao f.D de Ja
neiro de 1848. 

Se uma das Altas Partes Contratantes não annunciar á 
outra, por uma notificação official, a sua intenção de fazer 
cessar o effeito do dito Tratado seis mezes antes do 1.0 de 
Janeiro de 18~·8, continuará elle a ser obrigatorio até ao 
1.0 de Janeiro de 1854. A contar do 1.0 de Janeiro de 1854 
o Tratado não cessará de estar em vigor senão doze mezes 
depois que uma das Altas Partes Contratantes tiver decla
rado á outra a sua intenção de mais não querer mante-lo. 

ART. VIII. 

O presente Tratado será ratificado pelas Altas Partes 
Contratantes, e as suas ratificações serão trocadas em Ber
lim no espaço de tres mezes depois da assignatura, ou an
tes se for possível. 

Em testemunho do que, os Plenipotenciarios respecti
vos o assignaram, e firmaram com o séllo das suas armas. 

Feito em Berlim, aos 19 de Setembro de 1844. 

Renduffe. 
(L. S.) 

Minckwitz. 
(L. S.) 
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·) 

TRATADO DE COiUMERCIO E NAVEGAÇÃO EN'fRE A RAINHA A SE 

GNADO Ei\1 DERLii\1 A 5 DE NOVEi\IBRO DE 1844, E RATIFJCA. 

DE HESSE Ei\1 !!!4 DO DITO MEZ E ANNO, SENDO AS RATIFICA 

(DO ORIGINAL QUE ·sE GU!nD,\ !'\0 .<nCnlVO DA SECnETAnJA. D'ESTADO 
DOS NEGO CIOS ESTRANGEIROS.) 

Sa Thlajesté la Reine de Portugal et des Algarves et Son 
Altesse Royale !e Grand-Due de Hesse, également animés 
du désir de resserrer de plus en plus les Iiens d'amitié qui 
un issent les deux Couronnes, et d' étendre les relations com
merciales entre Leurs Éta.ts et sujets respectifs, ayant ré
solu de oonclure un Traité de commerce ct de nuvigation, 
ont à cet effet nommé Leurs Plén~ potentiaires, savoir: 

Sa Majesté Tres-Fidele, !e Sieur Simon da Silva Ferraz 
de Lima e Castro, Baron de Renduffe, Pair et Granel du 
Hoyaume de Por tugal, de Son Conseil, S-on Envoyé Extraor
clinaire et Ministre Plénipotentiaire pres Sa Majesté !e Roi 
de Prusse, Commandeur des Ordrcs du Christ et de Notre 
Dame de la Conception ele Villa Viçosa, Grand-Croix de 
l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, de l'Ordre Ernestine 
de Saxe, etc.; et Sou Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, 
le Sieur Fréd<Sric Guillaume Ferdinand, Baron de Schaeffer 
Bernstein, Sqn Chamhellan, Colonel d'État Major et Aide 
de Camp, Son Ministre Résident pres Sa 1\'[ajesté ]e Roi de 
Prusse, Commancleur de la premiêre classe de l'Ordre pour 
le 1\lérile de I-lesse, Chevalier de l'Ordre de I' Aigle Rouge, 
seconde classe, et de SL Jean ele Prusse, Cornmandeur de 
l'Ordre du Lion de Zahringen de Bade, et de St Sta~islas 
de Russie, Chevalier de l'Ordre de St Léopold d' Autnche, 
de la Légion d'Honneur de Francc, de l'Ordre pour le Mé-

(1) Vide na data de 4 de Fevereiro de 1845 o protocolo nssignndo pelos 
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DO POR PARTE DE PORTUGAL Ell 18 DE DEZEMBRO, E PELA 

ÇÕES TROCADAS E~l BERLIM E~l 4 DE FEVEREIRO DE 1845 (1). 

(TR!DUC f, ÃO OPPICI!L.) 

Sua l\lage tade a Rainha de Portugal e dos Algarves e 
Sua Alteza Real o Gram-Duque de He e, igualmente ani
mados do desejo de estreitar cada vez mais os laços de ami
sade que unem as duas Corôas, e de augmentar as relações 
commerciaes entre os Seus Estados e subditos re pectivo , 
tendo resolvido concluir um Tratado de commercio e nave
gação, nomearam para este fim por Seu Plenipotenciario , 
a saber: 

Sua Magestade Fidelíssima, o Senhor Simão da Silva 
Ferraz de Lima e Castro, Barão de Renduffe, Par e Grande 
do Reino de Portugal, do Seu Conselho, Seu Emiado Ex
traordinario e Ministro Pleoipotenciario junto de Sua lUa
gestade El-Rei de Prussia, Commendador das Ordens de 
Christo e de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, 
Gram-Cruz da Ordem da Aguia Vermelha de Prussia, da 
Ordem Ernestina de Saxonia, etc. ; e Sua Alteza Real o Gram
Duque de Hesse, o Senhor Frederico Guilherme Fernando, 
Barão de Schaeffer Bernsteio, Seu Camarista, Coronel do 
Estado Maior e Ajudante de Campo, Seu Ministro Re ideote 
junto de Sua Magcstade El-Rei de Prussia, Commendador 
de primeira classe da Ordem do 1\lerito de Hcsse, Cavalleiro 
da Ordem da Aguia Vermelha de segunda classe, e de S. 
João da Prus ia, Commendador da Ordem do Leão de Za
hringen de Baden, e de Santo E tanislau ~a Russia, Caval
leiro da Ordem de S. Leopoldo de Austna, da Legião de 

respecli 1ros Pleni potenciarios no a elo da troca das rntificnções d'eslc Tratado. 
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rite Militaire de Wurtemberg, et de l'Ordre des Guelphes 
d'Hanovre; lesquels, apres s' être communiqué leurs pleins 
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des 
Articles suivants: 

ART. I. 

li y aura liberté réciproque de commerce entre les États 
de Sa Majesté Tres-Fidêle et ceux de Son Altesse Royale 
!e Grand-Duc de Hesse. 

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contra
ctantes pourront séjourner et résider dans quelque partie que 
se soit des dits territoires pour y vaquer à leurs affaires, et 
ils jouiront à cet effet de la même sécurité et de la même 
proteetion que les nationaux, en payant toutefois les mêmes 
impôts, et en se conformant aux !ois et ordonnances:du pays; 
ainsi qu'aux réglements de commerce qui y sont ou seront 
en vigueur. 

ART. IJ . 

11 ne ser a imposé d' autres ni de plus forts droits sur 
l'importation légalement faite dans !e Royaume de PoDtug.ai, 
J compris les Iles des Açores, de Madere et de Porto Santo, 
des articles pr.ovenant du sol ou de l'indu.strie. du Grand
Duché de Hesse. et il ne sera imposé d'autres ni de plus. 
forts droits sur l'irnportation dans le Grand-Duché de.Hesse 
eles articles provenant du sol et de. l'industrie du Royaume 
de Portugal et de ses Domaines et Possessions, que ceuX?
qpi sont. ou seront. irnp(')sés sur les mêmes articles prove.
nant du sol et de l'industFie. de lar nation la plus· favof<isée. 

Le même pDincipe sera ohsen;é. àJ' égard des droi.ts,d:ex
portation et de transit. 

:Les Hautes Parties Con.tractantes s'eng,agent.à ne pointi 
frap.per de prohibitions soit l'impoi'il:ation d' aucus . artiele 
provenant du sol ou de l'industrie de l'autre .pays, soit. l.'ex
portation d:aucun article de. commeuce vers l'autre ·pays, .ã. 
:moins: qpe les .. mêrnes p,rohib:htions .ne s' étendent égaieme:nt 
à. to:ut autre. Etat em:opéen. 

ART. 111. 

Les produits. venant du. Grand-Duché-de. Hesse,,. do.nt. iJ 
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Honra de França, da Ordem do 1\'Ierito Militar de ·würtem-
' berg, e da. Ordem d~s Guelphos de Hano~ér; os quaes, de

pois-, de haverem reciprocamente commumcado os seus ple
nos poderes1 achados em boa e dev·ida fórma, convieram nos 
Artigos seguintes: 

ART. I. 

Haverá liberdade reciproca de commercio entre os Es
tados de Sua Magestade Fidelíssima e os de Sua Alteza Real 
o Gram-Duque cle Hesse. 

Os subditos de cada uma das duas Altas Partes Contra
tantes poderão demorar-se e residir em qualquer parte dos 
ditos territorios, para ali tratarem dos seus negocios, ego
Sil!rão para este fim da mesma segurança e da mesma pr?
tecção que os nacionaes, pagando todavia os mesmos im
p,estQs, e conformando.,.se com as leis e ord~nações do paiz, 
assim como com os· regulamentos commerciaes que n' elle 
estlio ou es.tiverem em vigor. 

ART. 11 •. 

Não se imporão outros Bem maiores direitos ·Sobre .. a 
importa-ção legalmente feita no Reino de Portugal, compre
hemlendo as Hhas. dos Açores, da Madeira e Porto Santo~ 
d@so m:tigos pro.venientes do selo ou da industria do Gram~ 
Dua-p,do de Hesse, e não se imperão outros nem ma·iores 
dilreitGs sGbre a im,p,ortação no Gram-Duc.a.d.G . de H esse dos 
artigos pr0venientes do solo e da industria do Reino de 
Portugal e dos seus Domínios e Possessões, do. que @S' que 
são ou forem impostos sobre os mesmos artigos provenien
tes do solo e da industria ·da nação a mais favorecida. 

Q, mesmo prineipio. será observado. a 1\espeite dos di
r~ites de expertação e de t:ransito . 

.As:Altas l?arte.s C.entratantes se obrigam, <r não estahe::
le,eer prohibições, nem na importaoão de antigos ptovenien
tes do. s@]o ou da industria do outro paiz, nem na expGr
tação de artigos de commercio para esse outro paiz;,, salvo 
qtlilando as mesmas prohibições se. estendam. ig11,Ialmente a 
q.llal~uer e-utllo B.s;tado ·eu.r@pe.u. 

ART. • . In •. 

Os·,proeluctos· v:indos d0. Gram-Du{:a~o ,de. .Jlesseude .que 
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est fait mention dans l' Article précédent, devront être ac
compagnés de certificats d' origine à déli vrer par les Con
suls ou Agents Consulaires Portugais, ou par les Autorités 
Hessoises compétentes, dument légalisés par les susdits Con
suls. 

ART. IY. 

Les Hautes Parties Contractantes sont conYenues que 
!'une n'accordera à l'avenir à d'autres nations, .par rapport 
au commerce, aucun privilége, aucune faveur ou immunité, 
qui ne soient aussi et à l'ínstant étendus aux sujets de l'au
tre, gratuitement, si ·Ja concession a été gratuite, ou avec 
une juste et convenable compensation, à défaut d'équiYalent, 
si la concession a été conditionnelle. 

Il est entendu particuliêrement, que dans le cas ou l'un 
des deux "Gouvernements accorderait à un autre État des 
diminutions de droit sur ses produits du sol ou de l'indus
trie, ou lui concéderait d'a•utres avantages ou faveurs spé
(:Íales en fait de commerce à la suite d' un Traité de com
rnerce ou d'une Convention spéciale, et cela en compensation 
de diminutions de droits, avantages ou faveurs accordés par 
cet autre État, I' autre des deux Gouyernements ne pourra 
demander les mêmes avantages et facilités pour le commerce 
de ses sujets qu'en offrant, à défaut de pareils avantages 
de même étendue et qualité, des équivalents ou compensa
tions à assurer dument par un arrangement parliculier entre 
les deux Gouvernements. 

ART. V. 

Chacune des Hautes Parlies Contractantes accorde à 
l'autre la faculté d'avoir dans scs ports ct places de com
merce des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou 
Agents de commerce, tout en se réservant le droit d'ex
cepter de cette concession te! endroit qu' elle jugera ·à 

propos. . · ,. 
Les dits Agents Consulaires, de quelque classe qu 1ls 

soient, et dument nommés par leurs Gouvernements respe
ctifs, dês qu'ils auront obtenu l'exécruatur du ~ouyernement 
sur le territoire duquel ils doivent résider~ y JOmront, tant 
pour leurs personnes comme pour l'exercJce de leurs fon-
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-se faz menção -no Artigo precedente, deverã-o ser acompa
nhados de certificados de origem, passados pelos Consoles 
ou Agentes Consulares Portuguezes, ou pelas competentes 
Auctoridades do Gram-Ducado de Hesse, devidamente Ie
galisad~s pelos S01bredites Consules. 

ART. IV. 

As Altas Partes Contratantes convieram que· uma não 
concederá de futuro a outras nações, pelo que respeita ao 
commercio, privilegias, favores ou immunidades algumas 
que não sejp.m tambem e desde logo extensivos aos sub
ditos da outra, gratuitamente, se a concessão tiver sido gra
tuita, ou com uma justa e conveniente compensação, na falta 
de equiva lente, se a concessão tiver sido condicional. 

Fica particularmente entendido que, 110 caso em que um 
dos dois Governos conceder a um outro .Estado diminuiçõ·es 
de direitas sobre os seus productos do solo ou de industria, 
ou lhe conceder ~utras vantagens ou favores especiaes em 
materia de commercio, em consequencia de um Tratado de 
commercio ou de uma Convenção especial, e isto em com
pensação de diminuição de direitos, vantagens ou favores 
concedidos por esse outro Estado, <:> outro dos dois Gover
nos não poderá pedir as mesmas vantagens e facilidades 
para o commercio dos seus subditos, senão offerecendo, em 
logar de iguáes vadtagen'> da mesma extensão e qualida
de, equivalentes ou compensações, as quaes serão devida-

. mente fixadas per um accordo particul·ar entre os dois Go
vernos. 

ART. V. 

Cada uma das Altas Partes Contratantes concede á outra 
a faculdade de ter nos seus portos e praças de commercio 
Consules Geraes, Consoles, Vice-Consoles ou Agentes de 
commercio, reservando-se o direito de exceptuar d' esta con
cessão qualquer localidade que julgar a proposito. 

Os ditos Agent~s Consulares de qualquer c}a'sse que 
sejam, e sendo devidamente nomeado.s pelos seus respe
ctivos Governos, logoque tenham obtido o exequatur do 
Governo em cujo t~rritorio devam residir, ali gosarão, 
tanto pelo que respe1ta ás suas pessoas, como ao exercício 

TOM. VI, 38 
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ctions, des pFiv,i.Iéges dont y jouissent les Agents Consulaires 
de la même catégorie de la nation la plus favorisée. 

ART. VI. 

Les· sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes 
qui ont ou auront à toucher des héritages dans les terri
toires de l'autre, ou qui en feront sortir leurs propriétés 
ou effets quelconques, ne payeront d'autres droits, charges 
ou impôts que ceux qui seront payés par les nationaux en 
pareille circonstance. 

ART. VII. 

Le pr.ésent Traité restera en vigueur jusqu'au 1 er Jan
vier 1848. 

Si l'une des Hautes Parties Contractantes n'a pas an
noncé à l' autre, par une notification officielle, son intention 
d'en faire cesser l'effet six mois avant le t"r Janvier 1848, 
il continuera à être obligatoire jusqu'au 1 cr Janvier 1854. 
Á partir du 1 er J an vier 1854 le Traité ne cessera d' être 
en vigueur que douze mois apres que I' une des Hautes Par
ties Contractantes aura déclaré à l' autre son intention de 
ne plus vouloir le mantenir. 

ART. VIII. 

Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties 
Contractantes, et les ratifications en seront échangées à 
Berlin dans I' espace de trois mois apr,es la signature, ou 
plutôt si faire se peut. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs I' ont si
gné, et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait à Berlin, le õ Novembre 1844. 
" 

Renduffe. 

(L. S.) 

Le Baron de Scbaeffer 
Bernstein. 

(L. S~) 
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das suas funcções, dos privilegias de que ali gosam os Agen- 18U 
tes Consulares da mesma categoria da nação mais favo- Nove~brG 
recida. 

ART. VI. 

Os subditos de cada uma das Altas Partes Contratantes 
que têem ou tiverem a rece~er heranças no territorio da 
outra, ou que d' elle fizerem sair as suas propriedades ou 
effeitos quaesquer, não pagarão outros direitos, encargos ou 
impostos alem d'aquelles que forem pagos pelos nacionaes 
em ig,·aes circumstancias. 

ART. VII. 

O presente Tratado ficará em vigor até o 1.0 de Janeiro 
de 1848. 

Se uma das Altas Partes Contratantes não annunciar á 
outra, por uma notificação official, a sua intenção de fazer 
cessar o effeito do dito Tratado seis mezes antes do 1.0 de 

. Janeiro de 1848, continuará elle a ser obrigatorio até o t.o' 
de Janeiro de 1854. A contar do 1.0 de Janeiro de 181)4 
o Tratado não cessará de estar em vigor senão doze mezes 
depois que uma das Altas Partes Contratantes tiver decla
rado á outra a sua intenção de mais não querer mante-h 

ART. VIII. 

O presente Tratado será ratificado pelas Altas Partes 
Contratantes, e as suas ratificações serão trocadas em Ber
lim no espaço de tres mezes' depois da assignatura, ou. an
tes se for possível. 

Em testemunho do que, os Plenipotenciarios respectivos 
o assignaram, e firmaram com o sêllo das suas armas. 

Feito em Berlim, aos 5 de Novembro de 1844. 

Renduffe. 

(L. S.) 

O Barão de Schaeffer 
Bernstein. 

(L. S.) 
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'' 'tllf'irkDO' iDE' C'O'MMTlRCfO ENTRE A 'RAfNIIA A SENIIOJ1~ DONA 

SA'U, ASS1GNADO EM BERUJ\1 A 5 DE DEZEM'BRO ':bE 18l.t4, 

'DE· IB45, E PELA DE ANIIALT..,DESSAU El\I ~1 DO DlTO' MEZ, 

'!IIARÇO DO D TO ANNO. 

(DO OIII GINAL QUE SE GUARDA !'i O AnGOIVO DA SECllETAR IA D'ESTADO. DOS l'iEGOCIOS 
ESTIIANGEIROS.) 

Sa Majesté la 1Reioe de Portugal ·et des A'lgarves et 
Son Altesse (H:oheit) le Duc Sou:verain ·d:' Anbalt-Bessau, 
·égàlement aoimés du désir de resserrer de plus en plus' les 
liens d'amitié qui unissent Jes deux Couronnes, et d' étendre 
les relations commerciales entre Leurs États et sujets res
pecbifs, ,ayant résolu de concluTe un Traité de commerce, 
ont ·à cet effet nommé Leurs Plénipotentiaires, savoir: 

Sa 1\'Iajesté Três-Fidele, !e Sieur Simon da Silva Ferraz 
de Lima e Castro, Baron 1de Renduffe, Pair et Grand du 
R~yaume de Portugal, deSon Donse'il, Son Envoyé Extraor

-cl<inaire ef Ministre Plénipotentia[re pres Sa J\llajesté .Je Roi 
de Prusse, Commandeur des Ordres ·du Chrisb et de Notre 
Dame de la Conception de Villa Viçosa, Grand-Croix 'de 

·TOrdTe de I' Aigle Rouge de Prusse, 'de l'Ordre Ernestine 
de Sax~, etc. etc·.; et Son Altesse (Hoheit) le Duc~ouve
tains d'Anhalt-Dessa.u, le Sieur CeJ!onel 0thon Gui1Jaume 
Charles de Roeder, Chambellan, et Son Ministre Résident 
à la Cour de Prusse, Commandeur de la premiere classe de.s 
Ordres de Saint Ernest et de Henri le Lion, Grand Offi
cie! de I' Ordre de Léopold, Commandeur de la secou de c! asse 
de I' Aigle Rouge, et Chevalier de l'Ordre Civil. de Bav1ere; 
lesquels, apres s'être communiqué leurs pleins pouv?irs, 
trouvés eo bonne et due forme, s6nt convenus des Articles 
suivants: 



MARIA n E LEOPOL'DO FREDERICO, DUQjJE DE .ANHALT-DES_, 

E R'ATIFICADO POlt PARTE DE. ,POllTUGAL EM 20 DE JA-N!EIRP, , 

SE:N;DO AS' RATIFICAÇÕES 1 TRO.CADAS EM; BERL'JM. ElU 4 DE f 

(TilADUC~ÃO OFFJGIAL. ) 

Sua l\fagestade a Rainha de Partugal e dos Algarve~ 
e S:ua Alteza (HGlheit) o Duque Soberan0 de Anhalt-Dessau, 
igualmente, animados do desejo <le', estreitar cada vez majsi
os · laços de amisade que. unem. as duas Corôas, e de au-' 
gmentar as relações commerciaes entre os Seus Estados e,. 
su®.ditos· respectivos, tendo resolvido concluir um Tratado 
de commercio, nomearam para este fim por Seus Plenipor 
tenciarios, a saber: 

Sua l\'fagestade Fidelíssima, o· Senhor Simãa da Sil-va 
Ferraz de Lima e Castro, Barão de Henduffe, Par e Grande, 
do Reino de Portugal, do Seu Conselho, Seu Enviado Ex
traordinario e Ministro Plenipotenciario ju.nto de Sua., Ma-. 
gestade El-Rei de Prussia, Commendad0r das Ordens de 
Christo e de Nossa Senhora da Conceição _de Villa \Viçosa, 
Gram-Cruz da Ordem da Aguia Vermelha de Prussia, da 
Ordem Ernestina de Saxonia, etc., etc.; e Sua Alteza (Ho-. 
heit) .o Duque Soberano deAnhalt-Dessau, 0 Sen.lror Corolil.el 
Othon Guilherme Carlos de Roeder, . Camarisla e Seu 1\IIi- . 
nistro Residente na Córte de Prussia, Commendador da 
primeira classe das Orde~s de Sanlo Ernesto e de Heori
q,ue o Leão, Grande Offictal da Ordem de Leopoldo, Com
m.:Jndador da. segunda classe da Aguia Vermelha, e Caval-. 
le.iro, ,da Ordem Civil de Baviera ;·os <J<Uaes, .depo,is ele haYer,em .. 
reciprocamente co~:municad,o os ~eus plenGs · po~eres, acha- . 
dos em boa e deVtda fórrna · comr1eram .nos Artigos seguin
tes: 
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ART. I. 

11 y aura liberté réciproque de commerce entre les États 
de Sa Majesté Três-Fidele et ceux de Son Altesse (Hoheit) 
le Duc Souverain d' Anhalt-Dessau. Les sujets de chacune 
des deux Hautes Parties Contractantes pourront séjourner 
et résider dans quelque parbie que ce soit des ~its territoi
res pour y vaquer à Ieurs affaires, et ils jouiront à cet effet 
de la même sécurité et de la même protection que les na
tionaux, en payant toutefois les mêmes imFôts, et en se 
c<!>nformant aux lois et ordonnances du pays, ainsi qu'aux 
réglements de commerce qui y sont ou seront en vigueur. 

ART. H. 

Il ne ser a imposé d' autres ni de vlus forts droits sur 
l'importation légalement faite dans le Royaume de Portu
gal, y compris ,Jes Iles des Açores, de Madêre et de Porto 
Santo, des articles provenant du sol ou de l'iadustrie du 
Duché d'Anhalt-Dessau, et i! ne sera imposé d'autres ni de 
plus forts droits sur l'importation dans le Duché d'Anhalt
Dessau des articlcs provenant du sol e~ de l'industrie du · 
Royaume de Portugal et de ses Domaines et Possessions, 
que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes arti
cles provenant du sol et de l'industrie de Ia nátion la plus 
favorisée. 

Le même príncipe sera observé à I' égard des droits 
d'exportation et de transit. 

Les Hautes Parties Contractantes s' engagent à ne point 
frapper de prohibitions soit l'impertation d' aucun article pro- · 
venant du sol ou de l'industrie de l'autre pays, soit I'ex
portation d' auct:m arlicle de commerce vers l' aulre paJS, à 
moins flUe les. mêmes prohi.bitions ne s' étenden t égalemen t 
à tout autre Etat européen. 

ART. IH. 

Les produüs venant du Duché d'AnhaH-Dessau, dont 
i} est fait mention dans l'Article précédent, devFont être ac
compagnés de cer'tificats d' origine à délivrer par les. Consuls 
ou Agents Consulaires Portugais, ou par les .Au~ontés Des
soises com pétentes, dument légalásés par les susd1ts Consuls. 



llEINADO DA SENHORA D. MARIA 11. o99 

ART. I. 

Haverá liberdade reciproca de commercio entre os Es
tados de Sua Magestade Fidelíssima e os de Sua Alteza 
(Hoheit) 9 Duque Soberano de Anhalt-Dessau. Os subditos · 
de cada uma das duas Altas Partes Contratantes poderão 
demorar-se e residir em qualq,uer parte dos ditos terri1orios 
para ali tratarem dos seus negocios, e gosarão para este 
effeito da mesma segurança e da mesma protecção que os 
nacionaes, }Jagando todavia os mesmos impostos, e confor
mando-se com as leis e ordenações do paiz, assim como üom 
os regulamentos commerciaes que n' elle estão ou estiverem 
em vigor. 

AHT. II. 

Não se imporão outros nem maiores direitos sobre a 
importação legalmente feita no Reino de Portugal, com
pTehendendo as Ilhas dos Açores, Madeira e Porto Santo, 
dos artigos provenientes do solo ou da industria do Ducado 
de Anhalt-Dessau, e não se imporão outros nem maiores di
reitos sobre a importação no Ducado de Anhalt-Dessau dos 
artigos, provenientes do solo e da industria do Ueino de 
Portugal e dos seus Dominios e Possessões, do que os que 
são ou forem impostos sobre os mesmos artigos provenien
tes do solo ou da industria da nação a mais favorecida. 

O mesmo principio será observado a respeito dos di
reitos de exportação e de transito. 

As Altas Partes Contratantes se obrigam a não esta
belecer prohibições, nem na importação de artigos prove
nientes do solo ou da industria do outro paiz, .nem na 
exportação de artigos de commercio para esse outro paiz, 
salvo quando as mesmas prohibições se estendam igualmente 
a qualquer outro Estado europeu. 

AllT. UI. 

Os productos vindos do Ducado de Anhalt-Dessau, de 
que se faz menção no Artigo antecedente, deverão ser acom
panhados de certificados de origem, passados pelos Consules 
ou Agentes Consulares Portugilezes.' ou pelas co~petentes 
Auctoridades de Anhalt-Dessau, devidamente legahsados pe-
los sobreditas Consules. . 
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Alt:f. IV. 

Les IIa.u.tes Parties Coutractaliltes sont corrvenues. que 
l'ane n'accgrdem à l'aven•i·t: à d'autres natimas, par Fapport 
au commerce, aucun priv.ilége, auau.ne fa'l!eur ou i.I?miHllité,,. 
qu.i. ne soient aussi et à l'instant étendus aux sujets de l' an
tre~ gratu.itememt, si la cgncession a été gratuite, ou avec 
l1De jus,te et convenable eompensa.tion, ·à défaut d' équiva-. 
lt:Llt, si la co.ncessign a été conclition.n.elle. 

Il est entendu particuLiêrement, que dans !e cas_ o.tiJ..l'u.a: 
des deax: Gom:ernernents aocordera.it à un au·tre Etat des 
dim~nu:tions de d.re.its sm; ses pFoduits dt~ sol ou de-l'indus
trie, oului concéderait d'autrés avantages ou faveurs spéciales 
en fait de commen~e à la suíte d'un Traité de commerce 
ou d'une C.onvention spéciale, et cela et1 compensation de 
diminutions de droits, avantages ou faveurs acr.0rdés 'par 
cet autre État, l'a.utre des deux G0uvernements me p.@urra: 
demander les mêmes avantages . . et facilités pour le com
mt:rce de ses sujets qti' en effrant, à défaut de pareils 
av,antages de même étendue et qualité, eles équivale.nts .ou 
c0mpensa•tions à assurer dúmenb par un arrangement par.,.. 
ticulier enLre les deux Grouveroements. 

ART. V. 

Cbacune des Hautes Parties Contractantes accorde à 
I' mltre la faculté d' avo ir daus ses ports et places de com
roere e des Consuls Généraux, Con&uls, Vice-Consuls ou 
Agents de commerce, tout en se réservaot !e dr@it d' exce
pter de cette concession tel endroit qu' elle jugera à propos. 

Les dits Agents Consulaires, de quelque classe qu'il~ 
soieliLt, et .dil.ment nommés paF leurs Gouvernements respe
ctifs, dês qu'ils auront obtenu l'exéquatur du Gouverue
ment sur le territoire duque! ils doivent résider, y jouiront, 
tant pour let1rs personnes que pour l' exercice de le'Urs fon
ctions, eles priviléges dont y jouissent les Agents Consulai
res de la llilême catégorie de la natiGa la plus favorisée. 

. ART. VI. 

Les sujets de chacuue .des Hautes Parties· CootFactan-: 
tes qui Olilrt ou m:mont à tgucher des héritages dans les .ter
ritoires de I' autre, ou qui en feront sortix Ieu;rs pr@p:FJétés. 
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ART. IV. 

As Altas Partes Contratantes convieram que uma não 
,concederá de futuro a outras nações, pelo que respeita ao 
commercio, privilegias, favores ou immunidades algumas 
que· não sejam tarnbem e desde logo extensivos aos sub
ditos da outra, gratuitamente, se a concessão tiver sido 
gratuita, ou com uma justa e conveniente compensação, na 
falta de equival&nte, se a concessão tiver sido condicional. 

Fica particularmente entendido, que no caso em que 
um· dos dois Governos conceder a um outro Estado dimi
nuições de direitos sobre os seus productos do solo ou de 
industria, ou lhe conceder outras Yantagens ou favores es
peciaes em materia de commercio, em consequencia de um. 
Tratado de commercio ou de uma Convenção especial, e isto 
em compensação de diminuição de direitos, vantagens ou 
favores concedidos por esse outro Estado, o outro dos dois 
Governos não poderá pedir as mesmas Yantageos e facili
dades para o cornmercio dos seus sub ditos, senão olferecendo, 
em Jogar de iguaes vantagens da mesma extensão e quali
dade, equivalentes ou compensações, as. quaes serão devi
damente fixadas por um accordo particular entre os dois 
Governos. 

ART. V. 

Cada uma das Altas Partes Contratantes concede á 
ontra a faculdade de ter nos seus portos e praças de com
mercio Consules Geraes, Consules, Vice-Consules ou Agentes 
de commercio, reservando-se o direito de exceptuar d' esta 
concessão qualquer localidade que julgar a proposito.· 

Os ditos Agentes Consulares, de qualquer classe que se
jam, e sendo devidamente nomeados pelos seus respectivos 
Governos, logoque tenham obtido o exequatur do Governo 
em cujo territorio devam residir, ali gosarão, tanto pelo que 
respeita ás suas pessoas, como ao exercício das suas func
ções, dos privilegias de que ali gosam os Agentes Consula
res da mesma categoria da nação mais favorecida. 

ART. VI. 

Os subditos de cada uma das Altas Partes Contratan
tes que teem ou tiverem a receber heranças no territorio 
da outra, ou que d'elle fizerem sair as suas propriedades 
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ou effets quelconques, ne payeront d'autres droits, charges 
Gu impôts que ceux qui seront payés par les nationaux en 
pareille circonstance. · 

' ART. VII. 

Le, présent Traité resterà en vigueur jusqu'au 1 er Jan
vier 1848. 

Si l'une des Hautes Parties Contractantes n'a pas an
noncé à l'autre, par une notification officielle, son int~n
tion d' en faire cesser l' effet six mois avant I e 1 cr J anvier 
1848, i} continuera à être ohligatoire jusqu'au 1 er Janvier 
1854. A partir du 1 er Janvier 1854 le Traité ne cessera 
d'être en vigueur que douze mois apres que l'une des Hau
tes Parties Contractantes aura déclaré à l'autre son inten
tion de ne plus vouloir le maintenir. 

. ART. VIII. 

Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Con- . 
tractantes, et les ra.tifications en seront échangées à Berlin 
dans l' espace de trois mois apres la signature, ou plu tôt si 
faire se peut. , 

En foi de quo i, les Plénipotentiail'es respectifs l' ont si
gné, et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait à Berlin, le õ Décemhre 1854. 

Renduffe. 

(L. S.) 

Othon Guillaume Charles de 
Roeder. 

(L. S.) 
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ou effeitos quaesquer, não pagarão outros direitos, encar
gos ou impostos alem d'aquelles que forem pagos pelos na
cionaes em iguaes circumstancias. 

ART. VII. 
O presente Tratado ficará em vigor até o 1.u de Ja-

neiro de 1848. . 
Se uma das Altas Partes Contratantes não annunciar 

á outra, por uma notificação official, a sua intenção de fa
zer cessar o effeito do dito Tratado seis mezes antes do 1.0 

de Janeiro de 1848, contiQuará elle a ser obrigatorio até 
Õ 1.0 de Janeiro de 1854. A contar do 1.0 de Janeiro de 
1854 o Tratado não cessará de estar em vigor senão doze 
mezes depois que uma das Altas Partes Contratantes tiver 
declarado á outra a sua intenção de mais não querer man
tê-lo. 

ART. VIII. 

O presente Tratado será ratificado pelas Altas Partes 
Contratantes, e as suas ratificações serão trocadas em Ber
lim no espaço de tres mezes depois da assignatura, ou antes 
se for possível. 

Em testemunho do que, os Plenipotenciarios respecti
vos o assignaram, e firmaram com o sêllo das suas armas. 

Feito · em Berlim, aos 5 de Dezembro de 1844. 

Renduffe. 

. (L. S.) 

Othon Guilherme Carlos de · 
Roeder . 

(L. S.) 
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PROTOCOLO ASSIGNADO PELOS RESPECTIVOS PLENIPOTENCIA 

RATIFICAÇÕES DO TRATADO ·DE COM!UEUCIO ENTRE A RAI 

IDEI ]l)IE .· SAXOl\'<IA, D'EJ Hl• DE: 

(no O!t'IG'Il'lAL QUE Slli GI'J.A.U<D,~ 1'!0 RNAB AJI\ODfV0' 1JlA.Il!OnnE ' DO •TmJU0 • .} . 

Les seussigaés;.le :EanHil de Rre~duffe, E'A'VG~Jé Extra
ordrl'lai.re et Ministre Plélil~potenl!iaii.I'e de• Sa Majesté l&~eiil~ 
de; PoFt t~gal•, etr •le Général l\'Hrn·ekwitzi EnviDyé Elxtr.aonli-· 
naire de· Sa Mãjesté· le R<ili de. Saxe, s·e· s0nt rél!lnâs ·m!ljOI!lF""· 

d'hui pour échanger Ies ratifications du Traité de comme:Poe · 
e~tre les deux Cours, signé à Berlin le 19 Septembre der
mer:· 

Avant de procéder à cet aate; i}. fl'lt consig:né <iLáns·. la 
~otGc@te présent oe ·qui SB~t: 

Monsieur le Général de Minckwitz ayant damsnsa Note• 
<hl f6ín&cemhrerexpr.imé à J\ll0nsi•eur·le Dal'0•l!l ·de• Relll<iluffe 
lw·diésir de sa·_Cour d'obtel'lÜ du G0uvernetnent Por.tu•gai:s; 
une déclàmhionr pour ce qui concerne les Oertifi'ea·bs d_liori
gine rlont les produits Saxons doivent êt.re accompagnés, 
lors de leur importation en Portugal, d'apres le contenu de 
l'"Arti:cle ·nn1u Traité, et n(!)mmément la slipulation ü{Ue. ces 
Certificais délivrés par les Autorités SaxODles doivent être 
légalisés par les Consuls ou autres Agents Consulaires Por
tugais, Monsieur le Baron de Renduffe, d'apres les obser
vations faites à cet égard par Monsieur le Général de 1\'l.inck
witz, n'hésite pas à déclarer: que }Jour le cas ou il n'y 
aurait pas de Consul ou d' Agent Consulaire Portugais da os 
Ie pert d'expédiLion, les Certificats d'origine délivrés seule
ment par les Autorités Saxones suffiront et auront leur pl.ein 
effet dans les porLs Portugais, pourvu qu'il y soit o~ctel
lement ajouté que dans le dit port il ne se trouve potnt .de 
Coosulat Portugais, ou que le Consul ou Agent Consulmre 
est absent. 



_.J.OO$,l lli\I 19 iD,E!JDEZB~IBROrrDE .184i11 NO A.CJ'O. 'DA TRQCA DAS 

NHA. A SENHORA DONA !\fARIA li E FREDERICO t.A.UGUSltO, 

.SETE!IIBRO DO DITO ANNO. 

(TRADUCÇÃO F .~IIT!CULAR . ) 

Üs abaixo assignados, o Barão de Renduffe, Enviado 
Extraordinario e Ministro Plenipotenciario de Sua Mages
tade a Rainha de Portugal, e o Generall\llinckwitz, Enviado 
Extraordinario e Ministro Plenipotenciario de Sua Mages
tade El-Rei de Saxonia, reuniram-se hoje para trocar as ra
t ificações do Tratado de commercio entre as duas Côrtes, 
assignado em Berlim a 19 de Setembro ultimo. 

Antes de se · proceder a este acto, declarou-se no pre
sente Protocolo o seguinte: 

Tendo o Senhor General Minckwitz, na sua Nota de 16 . 
de Dezembro, expressado ao Senhor Barão de Renduffe o 
desejo da sua Côrte de obter do Governo Portuguez uma 
declaração pelo que toca aos Certificados de origem de que 
devem ser acompanhados os productos Saxonios quando im
portados em Portugal, segundo o contexto do Artigo 1n do 
Tratado, e designadamente á estipulação de que estes Cer
tificados passados pelas Auctoridades Saxonias devem ser 
legalisados pelos Consules ou outros Agentes Consulares 
Portuguezes, o Senhor Barão de Renduffe, em consequen
cia das observações feitas a este respeito pelo Senhor Ge
neral Minckwitz, não besi ta em declarar: que nos casos em 
que não houver Consul ou Agente Consular Portuguez no 
porto da saida, os Certificados de origem passados sómente 
pelas .Auctoridades Saxonias bastarão e terão o seu pleno 
effeito nos portos Portuguezes, comtanto que se lhes addi
cione officialmente que no dito porto não existe Consulado 
Portuguez, ou que o Consul ou Agente Consular se acha 
ausente. 
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Il est convenu de part et d'aulre que la. déclaration pré
cédente sera regardée comme faisant 'partie du Traité, et 
aura la même force et valeur. 

Aprês quoi, les ratifications ayant été trouvées en bonne 
et due forme, ont été échangées. 

Fait et sign,é en douhle expédition à Berlin, ce 19 Dé
cembre t 844. 

Renduffe. Minckwitz. . ' 
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Fica convencionado de ~ma e outra parte que a decla
ração precedente serã havida como fazendo parte do Tra-
tado, e terã a mesma força e valor. · 

Depois do que, achando-se as ratificações em boa e de
vida fórm.a, foram trocadas. 

Feito e assignado em duplicado em Berlim, a 19 de De
zembro de 1844. 

Renduffe. Minckwitz. 
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ASSIGNADO Ei\1 BEUUi\I A ~O DE DEZEl\IBRO DE 184!1., :·E 

DE 1845, E PEL,\ DE DRUNSWICK El\1 5 DE FEVEREIRO, 

DO DITO ANNO. 

( 00 OniGINAL QUE SE GUARDA NO ARCIIIVO DA SECRETARIA o'ESTADO 
DOS NEGU(lJOS ES'CilANGEiftúS.) 

Sa Majesté la Reine de Portugal et des Algarves et 
Son Altesse (Hobeit) le Duc Souverain de Brunswick, éga
lement animés du désir de resserrer de plus en plus les 
liens d'amitié qui unissent les deux Couronnes, et d'éten-

' dre les relations commerciales entre Leurs États et sujets 
respectifs, ayant résolu de conclure un Tr~ité de commer
ce, ont à cet effet nommé Leurs Plénipotentiaires, s~voir: 

Sa Majesté Tres-Fidele, !e Sieur Simon da Silva Ferraz 
de Lima e Castro, Baron de Renduffe, Pair et Grand du 
Royaume de Portugal, de Son Conseil, Son Envoyé Ex
traordinaire et Ministre Plénipotentiaire prês Sa Majesté le 
Roi de Prusse, Commandeur des Ordres du Cbrist et deNotre 
Dame de la Conception de Villa Viçosa, Grand-Croix de 
l'Ordre de 1' Aigle Rouge de Prusse, de l'Ordre Ernestine 
de.Saxe, etc., etc., etc.; et Son Altesse (Hobeit) le Duc Sou
verain de Brunswick, Ie Sieur Colonel et Chambellan Othon 
Guillaume Charles de Roeder, Son Ministre Résident à la 
Cour de Prusse, Commandeur de la premiere classe des Or
dres de Henri le Lion et de Saint Ernest, Grand Officier de 
l'Ordre de Léopold, . Commandeur de la seconde classe de 
I' Aigle Rouge, et Chevalier de l'Ordre Civil de Baviere; les
quels / aprês s' être communiqué leurs pleins pouvoirs, tro~
vés en bonne et due forme, sont convenus des Art1cles sm
vaots: 



MARIA li E_AUGUSTO LUIZ GUILHERME, DUQUE DE BRUNSWICK, 

UATIFICADO POR PARTE DE PORTUGAL El\1 18 DE JANEIRO 

SENDO AS RATIFICAÇÕES TROCADAS E~lllERLUI A 15 DE 1\IARÇO 

(TRb-DlJCÇÃO OPPICJ!L.) 

Sua Magestade a Rainha de Portugal e dos Algarves 
e Sua Alteza (Hoheit) o Duque Soberano de Brunswick, 
igualmente animados do desejo de estreitar cada vez mais 
os laços de amisade que unem as duas Corôas, e de augmen
tar as relações commerciaes entre os Seus Estados e sub
ditos respectivos, \endo resol.vido concluir um Tratado de 
commercio, nomearam para este fim por Seus Plenipoten
ciarios, a saber: 

Sua 1\'lagestade Fidelíssima, o Sr. Simão da Silva Fer
raz de Lima e Castro, Barão de Renduffe, Par e Grande 
do Reino de Portugal, do Seu Conselho, Seu Enviado Ex
traordinario e Ministro Plenipotenciario junto de Sua Ma
wrstade El-Rei de Prussia, Commendador dos Ordens de 
Christo e de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, 
Gram-Cruz da Orclem da Aguia Vermelha de Prussia, da 
Ordem Ernestina de Saxonia etc., etc., etc.; e Sua Alteza 
(Hoheit) o Duque S~berano de Brunswick, o Senhor Coro
nel e Camarista, Othon Guilherme Carl,os de Roeder, Seu 
Ministro Residente na Côrte de Prussia, Commendaclor da 
primeira dasse das Ordens de Henrique o Leão e de Santo 
Ernesto, Grande Official ela Ordem de Leopolflo, Commen
dador da segunda classe da· Aguia Vermelha, e Cavalleiro 
da Ordem Civil de Baviera; os quaes, depois de haverem 
reciprocmnente communicado os seus plenos poderes, acha
dos em boa e devida fórma, convieram nos Artigos se
guintes: 

1' 0~1. VI , 
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ART. I. 
I! y aura liberté réciproque de commerce entre les États 

de Sa Majesté Três-Fidele et ceux' de Son Altesse (Hohei t) 
le Duc Souverain de Brunswick. Les sujets de chacunc des 
deux Hautes Parties Contractantes pourront séjourner et 
résider dans quel<fue partie que ce soit des dits territoires 
pour y vaquer à leurs affaires, et ils-jouiront à cet effet d:e 
la mê~e sé~curité et de la même pretectÍI;m que les nationaux, 
en payant toutgfois les mêmes impôts, et en se confurmant 
aux lois et ordonnances du pays, ainsi qu'aux réglements 
de commerce qui y sont ou seront en vigueur. 

ART. II. I 

Il ne ser a imposé d' autres ni de plus forts droits sur 
l'importation légalement faite clans le Royaume de Portu
gal, y compris les Iles des Açores, de Madere et de Porto 
Santo, eles articles provenant du sol ou de l'industrie du 
Duché de Brunswick, et il ne sera imposé d'autres ni de 
plus forts droits su,r l'importation dans le Duché ele Bruns
wick des articles pro,venant du sol et de l' iriclustrie du 
Royaume de Portugal et de ses Domaines et Possessions, 
que· ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes arti
cles prove~mlt du sol et de l'industrie de la nation la plus 
favorisée. 

Le même príncipe ser a observé à I' égard eles droits d' ex-
portation et de transit. ' 

Les Hautes Parties Contractantes s' engagent à ne poi nt 
frapper de prohihitions soit I'importation d'oucun article 
provenant du sol ou de l'industrie de l'autre pays, soit l'ex
portation d'aucun article de commerce vers I'autre pays, à 

-moins -que le~ mêmes prohibitions ne s'étendent également 
à tout autre Etat européen. 

AR'f. III. 

Les produits venant du Duché de- Brunswiclc, dont il 
est fait mention dans I' Article précédent, clevront être ac
compagnés de certificats d' origine à délivrer par les Consuls 
ou Agents Consulaires Portugais, 0u par les Autorité~ Bruns
wickoises compétentes, dument légalisés par les sus(hts Con
suls. 
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ART. I. 

Haverá reciproca liberdade de eommercio entre os Es
tados de Sua Magestade Fidelissima e os de Sua Alteza 
(Hoheil) o Dnque Soberano de Brunswick. Os subdilos de 
cada uma das ctuas Altas Partes Contratantes poderão demo
rar-se e residir em qualquer parte dos ditos territorios 
para ali t•ratarem dos seus negocios, e gosarão para este 
effeito da mesma segurança e da mesma protecção que os 
nacio'!laes, pagando todavia os mesmos' impostos, e eonfor
mando-se com as leis e ordenações do paiz, assim corrio 
com os reg~lamentos commerciaes que n'elle estão ou esti-
verem em v1gor. 

ART. H. 
Não se imporão outros nem maiores direitos sobre a 

importação legalmente fei ta no Reino de Porhugal, com
prehendendo as_ Ilhas dos Açores, Madeira e Pot·to ·Santo, 
dos artigos provenientes do solo ou da industria do Ducado 
ele Brunswick, e não se imporão outros nem maiores direi
tos sobre a imporlação no Ducado de Brunswick dos ar
tigos ~royenientes do solo e da industria do Reino de 
Portugal e dos seus· Deminios e Possessões, do que os que 
são ou forem impostos sobre os mesmos artigos provenien
tes do solo e da industria da nação a mais fayorec.ida. 

O mesmo principio serã observado a respeito dos direitos 
de exportação e de transito. 

' As Altas Partes Contratantes se obrigam a não estabe
lecer prohibições, nem na importação de artigos provenientes 
do solo ou da industria do outro paiz, nem na exportação 
de artigos de commercio para esse outro paiz, salvo quando 
as mesmas prohibições se estendam igualmente a qual
quer outro Estado europeu. 

ART. lll. 

Os productos Yin.dos do Ducado de Brunswick, de que se 
faz menção no Artigo antecedente, deverão ser acompanha
dos de certificados de origem, passados pelos Consules ou 
Agentes €onsulares Portuguezes, ou pelas competentes Au
ctoridades do mesmo Ducado, devidamente legalisados llelos 
~obreditos eonsules. 
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ART. IV. 

Les Hautes Parties Contractantes sont convenues que 
l' une n' accordera à l' avenir à d' autres nations, par rapport 
au commerce, aucun privilége, aucune faveur ou immunité, 
qtui ne .soient aussi et à l'instant étendus aux sujets de l'au
tre, gratuitement, si la concessi~n a été gratuite, ou avec 
une jus te et convenable compensation, à défaut d' équivalent, 
si la concession a été conditionnelle. 

Il est entendu particuliêrement, que dans le cas ou l'un 
des cleux Gouvernements accorderait à un ' autre État des 
diminutions de droits sur· ses produits clu sol ou de l'indus
trie, ou lui concéderait d'autres avantages ou faveurs spécia
les en fait de commerce, à la suíte d'un Traité de commerce 
ou d' une Convention spéciale, et cela en compensation 
de diminutions. de droits, avantages ou faveurs accordés 
pnr cet autre Etat, l'autre des deux Gouvernements ne 
pourra demancler les mêmes avantages et facilités pour le 
commerce de ses sujets qu' en offrant, à cléfaut ele pareils 
avantages ele même étendue et qualité, eles équiva1en ls ou 
compehsations à assurer dument par un arrangement ' par-
Liculier entre les deux Gouvernements. · 

Airf. V. 

Chncune des Hautes Parties Contractantes accorde à 
l'autre Ia faculté d'avoir dans ses ports et places de com
merce des ConsulsGénéraux, Consuls, Vice-Consuls ouAgents 
de commerce, tou~ en se réservant le clroit d'excepler ele 
cette concession te\ endroit qu' elle jugera à propos. 

Les dits Agents Consulaires,· de qnelque classe qu'ils 
soient, et clt'tment nommés par leurs Gouvernements res
pectifs, dês qu'ils auront obtenu I'exéquatur du Gouverne
ment sur le territoire duque\ . ils doivent rés i der, y joui
ront, tant pour leurs personnes que pour l' exercice de Ieurs 
fonctions, des p1'iviléges dont y jouissent Ies Agents Consu
Jaires de Ia même catégorie de la nation la plus favorisée. 

AR~l'. VI. 

Le sujets ele cbacune eles Hautes Parties Contractantes 
qui ont ou auront à toucher des héritages dans les terri
toires ele l' autre, ou qui en feront sortir leurs propriétés 
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ART. IV. 

Às Altas Partes Contratantes convieram que uma não 
concederá de futuro a outras nações, pelo que respeita ao 
commercio, privilegias, favores ou immunidades algumas 
que não sejam tambem e desde logo extensivos aos suh
di.f:os da outra, gratuitamente, se a cohcessão tiver sido gra
tuita, ou com uma justa e conveniente compensação, na 
falta de equivalente, se a concessão tiver sido condicional. , 

Fica particularmente entendido, que no caso em que um 
dos dois Governos conceder a um outro Estado diminui
ções de direitos sobre os seus productos do solo ou de in
dustria, ou lhe conceder outras vantagens ou favores especiaes 
em materia de commercio, em consequencia ele um Tratado 
de commercio ou de uma Convenção especial, e isto em 
compensação de diminuição de direitos, vantagens ou fa
vores concedidos por esse outro Estado, o outro dos dois 
Governos não poderá pedir as. mesmas vantagens e facili
dades para o commercio dos seus subditos, senão offerecendo, 
em logar de iguaes vantagens da mesma extensão e quali
dade, equivalentes ou compensações, as quaes serão devi
damente fixadas por um accordo particular entre os dois 
Governos. 

ART. V. 

Cada uma das Altas Partes Contratantes concede á outra 
a faculdade de ter nos seus portos e praças de commercio 
Consules Geraes, Consules, Vice-Consu les ·ou Agentes de 
commercio, reservando-se o direito de exceptuar d' esta con
cessão qualquer localidade que julgar a proposito. 

Os ditos Agentes Consulares, de qualquer classe que 
sejam, e sendo devidamente nomeados pelos seus respecti
vos Governos, logoque tenham obtido o exequatur do Go
verno em cujo territorio devam residir, ali gosarão, tanto 
pelo que respeita ás suas pessoas, como ao exercício das 
suas funcções, dos privilegias de que ali gosam os Agentes 
Consulares da mesma categoria da nação mais favorecida. 

ART. VI. 

Os subditos de cada uma das Altas Partes Contratantes 
que têem ou tiverem a receber heranças no territorio dá 
outra, ou que d'elle fizerem sair as suas propriedades ou 
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ou effets quelconques, ne payeront d' autres clroits, charges_ 
ou impôts que ceux qui seront payés par les nationaux eu 
pareille circonstance. 

ART. VII. 

Le présent Traité restera en vigueur jusq' au 1 cr Jan-
vicr 18q.8. · · 

Si I' une des i-Iautes Parties Contractan tes n' a pas an
noncé à l'autre, par une notification officie1le, son intention 
d' en faire cesser l' effet six mois avant ]e 1 cr Janvier 18!~8, 
il conti'nuera à être obligatoire jusqti'au 1 er Janvier j 854. 
Ã partir du ter Janvier 1804 le Traité ne cessera d'être en 
vigueur que douze mois apres que l'une des deux Hautes 
Parties Contractantes aura déclm'é à l'autre son intcntion 
de ne rins vonloir le maintenir. 

ART. VIII. 

Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties 
Contrac.tantes, et les ratifications en seront échangécs à Ber
lin dans 1' espace de trois mois apres Ia signalure, ou plutôt 
si faire se peut. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l' ont 
signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait à Berlin, Ie 20 Décembre 18<f.4. 

Renduffe. 

(L. S.) 

Othon Guillaume Charles de 
Roeder. 

(L. S.) 
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effeitos quaesquer, não pagarão outros direitos, encargos 
ou impostos alem d' aquelles que forem pagos pelos nacio
naes em iguaes circumstancias. 

AllT. VII. 

O presente Trata do ficará em vigor até o 1. o de Janeiro 
de 1848. 

Se uma das Altas Partes Contratantes não annunciar á 
outra, por uma notificação official, a sua intenção de fazer 
cessar o effeito do dito Tratado seis mezes antes do 1.0 de 
Janeiro de 1848, continuará elle a ser obrigatorio até o 1.0 

de Janeiro de 1854. A contar do 1.0 de Jane~ro de 1854 
o Trataclo não cessará de estar em vigor senão doze mezes 
depois que uma das Altas Partes Contratantes tiver decla
rado á outra a sua intenção de mais não querer mantê-lo._ 

ART. Vlll. 

O presente Tratado será ratificado pelas Altas Partes 
Contratantes, c as suas ratificações serão trocadas em Ber
lim no espaço de tres mezes depois da assignatura, ou antes 
se for possível. 

Em testemunho do que, os Plenipotenciarios respecti
vos o assignaram, e firmaram com o sêllo das suas armas. 
· Feito em Berlim, aos 20 de Dezembro de 1844.. 

Renduffe. 

(L. S.) 

Othon Guilherme Carlos de 
Roeder. 

(L. S.) 
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TRATADO DE COJ'IIl\IERCIO ENTRE A RAINHA A SENHORA ,DONA 

ASSIGNADO El\1 ·BERLIM A 24. DE DEZEl\IDR·o DE 1844, E RA 

E PELA DO GRAl\1-DUCADO DE SAXONIA El\J 7 DE FEVEREIRO 

A 22 DE JUARÇO DO .lUESl\10 ANNO . 

(oo ORIG INAL QUE SE GUARDA NO ARGBIVO DA S&ORETAR1A n'ESTAI10 
DOS NRGOCIOS ESTRANGEIROS.) 

Sa Majesté la, Reiue de Portugal et des Algarves et 
Son Altesse Royale !e Grand-Duc de Saxe, égalemeut aní
més du désir de resserrer de plus en plus les liens d'amitíé 
qui unissent les deux Couronnes, ct d' étendre les relations 
commerciales entre Leurs États et sujets respectifs, ayant 
résolu de conclure un Trait6 de commercc, ont à cet .elfet 
nommé Leurs Plénípotentiaires, savoir: 

Sa Majeslé Três-Fidêle, le Sieur Simon da Silva Fer
raz de Lima e Castro, Baron de Rencluffe, Pnir et Granel 
du Ro)'a ume de Portugal, de Son Conseil , Son :Envoyé Ex
traordinaire et 1\'Iin istre Plénipotentiaire prês Sa l.Uajesté le 
Roi de Prusse, Commandeur eles Ordres du Christ et de 
Notre Dame de la Conception de Vílla Viçosa, Grand-Croix 
de l'Ordre de l'Aigle Rougc de Prusse, de I'Ordre Ernes
tine de Saxe, etc., etc., et~.; et Sou Altesse Royale le Grand
Duc de Saxe, le Sieur Charles Baron de Martens, Sou 
Chambellan, Conseiller intime de Légation, et Ministre Hé
sident prês Sa Majesté le Roi de Prusse, Chevalier de I' Or
dre de la Maison Grand-Ducale de Saxe du Faucon blanc, 
Officier de l'ancien et três-noble Ordre de la Tour et de 
l'Épée de la Valem·, Loyauté et Mérite, Commandeur de 
l'Ordre ele la Couronne de Chêne de Luxembourg, Com
mandeur de l'Ordre Royal Belge de Léopold, Chevalier de 
l'Ordre Royal de l'Étoi le Polaire de Suede, Chevalier de 
l'Ordre de ia Légion d'Honneur; lesquels, aprês s'être com-



~IARIA li E CARLOS FREDERICO, GRUf-DUQUE DE SAXONIA, 

TIFICADO POR PARTE DE PORTUGAL ElU lB DE JANEIRO DE 18451 

D'ESTE ANNO, SENDO AS RATIFICAÇÕES TROCADAS EU BERLllii 

(rR!.DUCÇÃO OFrJCiiL. ) 

Sua Magestade a Rainha de Portugal e dos Algar
ves e Sua Alteza Real o Gram-Duque de Saxonia, igual
mente animados do desejo de estreitar cada vez mais os la
ços de amisade que unem as duas Coróas, e de augmen
tar as relações commerciaes entre·os Seus Estados e subditos 
respectivos, tendo resolvido concluir um Tratado de com
mercio, nomearam para este fim Seus Plenipotenciarios, a 
saber: 

Sua Magestade Fidelíssima, o Sr. Simão da Silva Fer
raz de Lima e Castro, Barão de Renduffe, Par e Grande do 
Reino de Portugal, do Seu Conselho, Seu Enviado Extra
orclinario e Ministro Plenipotenciario junto a Sua Magestade 
El-Rei de Prussia, Commendaclor das Ordens de Christo 
e de Nossa Senhora ela Conceição de Villa Viçosa, Gram
Cruz da Ordem d·a Aguia Vermelha de Prussia, da Ordem 
Ernestina de Saxonia ele., etc., etc.; e Sua Alteza Real o 
Gram-Duque de Saxonia, o Sr. Carlos Barão de Martens, 
Seu Camarisla, Conselheiro intimo de Legação, e Ministro. 
Residente junto a Sua Magestade El-Rei de Prussia, Ca
valleiro da Ordem da Casa Gram-Ducal de Saxonia do Fal
cão branco, Official da antiga e muito Nobre Ordem da 
Torre e Espada do Valor, Lealdade e Merito, Commenda
dor ela Ordem da Corôa de Carvalho de Luxemburgo, Com
mendador ela Ordem Real Belga de Leopoldo, Cavalleiro da 
Ordem Real da Estrella Polar de Suecia, Cavalleiro da Or
dem da Legião de Honra; os quaes, depois de haverem reei~ 

ISH 
Dezembro 

2l 



1844 
Dezembro 

24 

618 REINADO DA SENHORA D. MARIA 11. 

muniqué le~rs pleins pouvoírs, trouvés en honne et due 
forme, sont convenus des Articles suivants: 

ART. I. 

11 y aura liberté réciproque de commerce entre les Êtats 
de Sa Majesté Tres-Fidêle et ceux de Son Altesse Royale le 
Grand-Duc de Saxe. · 

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contra
ctantes pourront séjourner et résider dans quelque partie · 
que se soit des dits territoires pour y vaquer à leurs affai
res, et ils j~uiront à cet effet de la même sécurité et de la 
même protection que les uationaux, en payant toutefois les 
mêmes impôts, et cn se conformant aux ]ois et ordonnan
ces du pays, ainsi qu'aux réglements de commerce qui y sont 
ou seront en vigueur. 

ART. II. , 

Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur 
l'importation légalément faite dans le Ro)'aume de Portu
gal, y compris Ies Iles des Açores, ele Madere et de Porto 
~anto, des artic.les provennnt du sol et de l'industrie du 
Grand-Duché de Saxe, et il ne sera imposé d' autres ni de 
plus forts droits sur l'importation dans le Grand-Duché de 
Saxe des articles provenant du sol et ele l'industrie du Royau
me de Portugal et de ses Domaines et Possessions, que ceux 
qui sont ou seront imposér. sur Ies mêmes articles prove
nant du sol et de l'industrie de la nation la plus favorisée. 

Le même príncipe ser a observé à l' égard des droits d' ex
portation et de transit. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à nepoint 
frapper de prohihitions soit l'importation d'aucun article 
provenant du sol ou de I' industrie de I' autre pays, soit I' ex
portation d' aucun ar ti ele de commerce vers I' au~re pays, à 
moi os que les rnêmes prohibitions ne s' étendent également 
à tout autre État européen. 

AllT. 111. 

Les proà.uits venant du Grand-Duché de Saxe, dont il 
est fai(mention dans I' Article précédent, devront être accom
pagnés de certificats d' origine à délivrer par les. Consuls ou 
Agents Consula:ires Portugais, ou par les Autontés Saxon-
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procamente communicado os seus- plenos poderes; achados 
em boa e devida fórma, convieram nos Artigos seguintes: · 

ART. I. 

Haverá reciproca liberdade de commercio entre os Es
tados de Sua Magestade Fidelisima e os de Sua Alteza Real 
o Gram-Duque de Saxonia. 

Os subditos de cada uma das duas Altas Partes Contra
ctanles poderão demorar-se e residir em qualquer parle· dos 
ditos territorios para ali tratarem dos seus negocios, e 
gosarão para este fim da mesma segurança e da mesma pro
tecção que os nacionaes, pagando todavia os mesmos impos
tos, e conformando-se com as leis e orcleuações do paiz, as
sim como com os regulamentos commerciaes que n'elle estão 
ou estiverem em vigor. 

AllT. 11. 

Nfw se imporão outros-nem maiores direitos sobre a 
importação legalmente feita no Reino de Portugal, compre
hendenclo as Ilhas dos Açores, l\'1adeira e Porto Santo, dos 
artigos proYenientes do solo c da industria do Gram-Du
cado de Saxonia, e não se imporão outros nem maiores di
reitos sobre a importação no Gram-Ducado de Saxonia dos 
artigos pro_venientes do solo e da industria do Reino de 
Portugal e de seus Domínios c Possessões, do que os que 
são ou forem impostos sobre os mesmos artigos provenien
tes do solo e da induslria da nação a mais favorec ida. 

O mesmo princiJ~io será observado a respeito dos direi
tos ele exportação e de transito. 

As Altns Partes Contratantes se obrigam a não estabe
lecer prohibições, nem na importação elos artigos provenien
tes do solo ou da industria do outro paiz, nem na expor
tação de artigos de commercio para esse outro pàiz, salvo' 
quando as mesmas prohibições se estendam igualmente a 
qualquer outro Estado europeu. 

A-RT. 111. 

Os . productos vindos do Gram-Ducado de Saxonia, de 
que se faz menção no Artigo antecedente, deverão ser acom
panhados de certificados de origem, passados pelos Consu
les ou Agentes Consulares Portuguezes, ou pelas competen-
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nes compétentes, dument légalisés par les susdits Con
stils. 

ART. IV. 

Les Hautes Parties Contractantes sont conveuues que 
!'une n'accordera à l'avenir à d'autres nations, par rapport 
au commerêe, aucun privil ége, aucune faveur ou immunilé, 
qui ne soient aussi et à l'instant éteudus aux sujets de l'au
tre, gratuitement, si la concession a été gratuite, ou avec 
une jusle et convenable compensation, à défaut d'équiva
lent, si la concession a été conditionnelle. 

n est entendu particulierement, que dans le cas. ou l'un 
des cleux Gouvernements accorderait à un autre Etat des 
diminutions de droits sur ses produils clu sol ou de l'in
dustrie, ou lui concédáait d'autres avantages ou faveurs 
spéciales co f ai t ele commerce à la suíte ir un Traité de com
merce ou d' une Convention · spé'ciale, et cela en compensa
tion de qimin.utions de clroils, avantages ou faveurs accordés 
pa1· cct autre Etat, 1' autre eles deux Gouvernements ne pourra 
demander les mêmes avantages et facilités pour le commerce 
d~ scs sujets qu'en offrant, à cléfaut ele pareils avantagcs de 
même étendue et qualité, eles équivalenls ou compensations 
à assurer dument par un arrangement particulier entre les 
deux Gouvernements. 

Alrl' . V. 

Chacune des IIautes Parties Coutractantes accorde à 
J'autre la raculté d'avoir dans ses ports et places de commer
ce des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents 
de commerce, .tout en se réservant le droit cl'excepter de 
cette concession tel endroit qu' elle jugera à propos. 

Les dits Agents Consulaires, de quelque classe qu'ils 
soient, et dument nommés por leurs Gouvérnements respe
ctifs, dês qu'ils auront obtenu l'exéquatur du Gouvernement 
sur le Lerritoire duquel ils doivent résider, y jouit·ont, tant 
pour leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions, 
des priviléges dont y jouissent les Agents Consulaires de la 
même calégorie de la nation la plus favor.isée. 

ART. VI. 
Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes 
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tes Auctoridades Saxonias, devidamente Jegalisados pelos 
sohredi tos Consules. 

ART. IV. 

As Altas Partes Contratantes convieram que uma não 
concederá de futuro a outras naçõ"es, pelo que respeita ao 
commercio, privilegias, favores ou immunidades algumas, 
que não sejam Lambem e desde logo extensivos aos subdi
tos da outra, gratuitamente, se a concessão tiver sido gra
tuita, ou com uma justa e conveniente compensação, na 
falta de equivalente, se a concessão tiver sido condicional. 

Fica particularmente entendido, que no casó em que um 
dos dois Governos conceder a um outro Estado diminuições 
de direitos sobre os seus procluctos elo solo ou da industri'a, 
ou lhe conceder outras vantagens ou favores especiaes em 
materia de commercio, em consequencia de um Tratado de 
commercio ou de uma Convenção especial, e islo em com
pensação de diminuição de direitos, vantagens ou favores 
concedidos por esse outro Estado, o outro dos dois Gover
nos não poderá pedir as mesmas vantagens e faeilidades para 
o commercio dos seus sullclitos, senão offerecendo, em Jo
gar de iguaes van tagens da mesma extensão e crualidade, 
equi valen tes ou compensações, as quaes serão devidamente 
fixadas por um accordo particuh.1r ent.re os dois Governos. 

AUT. Y. 

Cada uma das Altas Partes Co ntratantes concede ú ou
tra a faculdade de ter nos seus portos e praças de comrner
cio Consules Geracs, Consules, Vice-Consules ou Agentes 
ele commercio, reservando-se o direito de exceptuar d' esta 
concessão qualquer localidade que julgar a proposi.to. 
. Os d i t~s Agentes Consulares, de qualquer classe que se
Jam, e sendo devidamente nomeados pelos seus respectivos 
Goyernos, logoque tenham obtido o exequatur do Governo 
em cujo teJTitorio devam residir, ali gosarão, tanto pelo que 
respeita ás suas pessoas, como ao exercício das suas func
ções, elos privilegias ele que ali gosam os Agentes Consula
res da mesma categoria da nação mais favorecida. 

ART. VI. 

Os subdilos de cada uma das Altas Partes Co~tratantes 
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qui ont ou auront à toücher des hér itages daEs Ies territoi
res ele I' autre, ou qui en feront sortir leurs propriétés ou 
effets quelconques, ne payeront d'autl'es droits, charges ou 
impôls que ceux qui seront payés par les nationaux en pa
reille circonstance. 

ART. VJI. 

Le présent Traité rcstera en vigueur jusqu' au 1 cr J an
vier 184·8. 

Si !'une eles J-Iautes Parties Contructantes n' a pas an
noncé à l'autre, par une notification officielle, son intention 
d' en faire cesser I' eflet six mais avant !e 1 cr Janvier j 84·8, 
i} continuera à être obligatoire jusqu'au ter Janvier 18M·. 
A partir dutor Janvier 1854 le Traité ne cessera d'être en 
vigueur que clouze mais aprês que I'uoe des Hautes Parties 
Contractantes aura déclaré à I' autre son intention de ne plus 
youloir le maintenir. 

ART. VIII . 

Le présent TraiLé sera ratifié par les Hautes Parties Con
tractantes, ct les ratifications en seront échangées à .Berlin 
dans !'espace de trais mois aprês la signatu.re, ou plutôt si 
faire se peut. 

En foi de quoi, Jes-Plénipotentiaires respectifs l' ont si
gné, et y ont apposé !e sceau de leurs armes. 

Fait à Berlin, le 24 Décembre 184.4·. 

Rendutfe. 
(L. S.) 

Martens. 
(L. S.) 



REINAD<!) 'DA SENHORA D. MARIA li. 623 

que têem ou tiverem a receber heranças no territorio da ou
t.ra, ou que d' elle fizerem saí r as suas propriedades ou eifei
tos quaesquer, não pagarão outros direitos; encargos ou im_. 
postos alem d' aquelles que forem pagos pelos nacionaes em 
iguaes c.ircumstancias. · 

ART. VIL 

O presente Tratado ficará em vigor até ao 1.0 de Ja~ 
neiro de 184·8. 

Se uma das Altas Partes Contratantes não annunciar á 
outra, por uma notificação official, a sua intenção de fazer 
cessar o effeito do dito Tratado seis mezes antes do 1.0 de 
Janeiro de 184.8, continuará elle a ser ohrigatorio até ao 
t,o de Janeiro de 1854-. A contar do f.O de Janeiro de 1854. 
o Tratado não cessará de estar em vigor senão doze mezes 
depois que uma das Altas Par tes Contratantes tiver decla
rado ·á outra a sua intenção de mais não querer mantê-lo. 

ART. VIII. 

O presente Trataclo será ratificaclo pelas Altas Partes 
Contratantes, e as suas ra tificações serão Lrocadas em Ber
lim no _espaço de tres mezes depoi s da assignatura, ou an
tes se for possível. 

Em testen~unho .do que, os Plenipotenciarios respectivos 
o assignaram, e firmaram com o sêllo das suas armas. 

Feito em Berlim, aos 24· de Dezembro de 184·4·. 

Renduffe. 
(L S.) 

l\lartens. 
(L. s.) 
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