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ADVERTENCI 1-\. 

Áhrangendo o Tomo vxu d' esta Collecção os annos 
de 1853 a 1858, é do nosso dever observar que deixâmos 
de incluir n'elle o Tratado de demarcação e de troca de 
Possessões Portuguezas e Neerlandezas, n? Archipelago de ' 
Timor e Solor, que foi assignado em Lisboa, pelos respe
ctivos Plenipotenciarios, aos 6 de Outubro de 1854. Este 
Tratado não foi ratificado, e dá-se com elle a mesma rasão 
que tivemos para omittir outros Tratados a que já alludimos 
na nossa Advertencia ao Tomo VII. 

Para a inserção dos documentos contidos no presente 
Tomo guiámo-nos sempre pelos proprios originaes, e en
tendemos ser indispensavel incluir n'elle, como remate do 
nosso trabalho, os índices geraes, chronologico e alphabetico, 
dos oito Tomos de que até hoje cons~a a nossa Collecção. 

Vistoque com o Tomo vm finda a presente publicação. 
cumpre-nos declarar que continuaremos a colligir todos os 
documenlos que pelo_ decurso do tempo forem apparecendo~ 
a fim de os dar ao prelo logoque reunamos maleriaes suffi
cientes para formar um novo Tomo, eomo seguimento d'esta 
obra, tornando-a d' este modo o mais util que ser possa á 
causa publica. 
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AJUSTE ENTRE O MINISTRO E SECRETAIHO D'ESTADO DOS l\Jt 

ORDINARIO E l\UNISTRO PLENIPOTENCJARIO DE FRANÇA, RE 

QUE SERVIRA!\! NO EXERCITO LIBERTADOR, ASSIGNADO EM 

Les soussignés, considérant que les deux Gouverne
ments de France et de Portugal,. hien qu'également animé15 
du désir ele terminer d'U'lle maniere- cléfiilfl'i,~ive la réclamation 
formée par les Officiers Français qui ont servi en Portugal , 
n' ont pn jt1Sq\1'ici par la v01ie diplomélitique se me~bre d'ac
cord au sujet de celle affaire, ont arrêté les Articles sui
vants: 

ART. I. 

La rerlamation formée par les Officiers Français qui ont 
servi en Portugal sera soumise à une Commission mixte. 

AUT. U. 

Cette Commission siégera à Lishonne. Lcs deux Gou
vernements )ui feront parvenir tous les documents et toutes 
les informations propres à 1' éclairer sur la situation des ré
clamants et sur les droits qui peuvent leur appartenir. 

ART. III. 

La Commission sera composée de deux membres nom
més, l'un par le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur, 
]' autre par celui de Sa l\'lajesté Tres-Fidele. En cas de dis
sentiment entre ces deux membres, un des Ministres étran
gers résidant à Lishonne et choisi, d'accord, par les deux 
Gouvernements, avant le commencement des travaux, sera 
appelé à les départager. 

ART. IV. 

La Commission statuera comme arbitre en dernier res
sort et d'une maniêre définitive. 



G0'Cl6S EST~'I(),EIROS DE P(!)RTUGAL, E O ENVUDO :EXTR.!.

LATIV AMENTE A!UIIItA. RiECU~IAÇ-Ã6 DOS @.FFJCIAES FlRANCEZBS 

T.ISBOA A 27 DE DEZEMBRO DE 1853. 

(tR ... DUC~ÃO P"RTICULAR.) 

Üs abaixo assignados, considerando que os dois Go
vernos de França e de Portugal, postoque animados de igual 
desejo de terminar de uma maneira definitiva a reclamação 
leita pelos Officiaes Fraucezes que serviram em Porlugal, 
não Lêem podido até agora, pela via diplomatica, chegar a um 
accordo sobre este negocio, convieram nos Artigos seguin
tes: 

ART. I. 

A reclamação feita pelos Officiaes Francezes que servi
ram em Portugal será submettida a uma Commissão Mixta. 

ART. IJ. 

Esta Commissão terá as suas sessões em Lisboa. Os dois 
Governos lhe farão remetter todos os documentos e infor
mações proprias para a esclarecer sobre a situação dos re
clamantes e llcerca dos direitos que possam pertencer-lhes. 

ART. lU. 

A Com missão será composta de dois membros nomeados, 
um pelo Governo de Sua l\'Iagestacle o Imperador, o outro 
pelo Governo de Sua Magestade Fidelíssima. No caso de op
posição entre estes dois membros, um dos Ministros estran
geiros residente em Lisboa, e escolhido, de accordo, pelos 
dois Governos, antes de principiarem os trabalhos, será convi
dado para os desempatar. 

ART. IV. 

A Commissão decidira como arbitro em ultima inslan
cia e de uma maneira definitiva. 
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6 REINADO no SENHOR D. PEDRO V. 

Toutefois, comme la situation actuclle des Officicrs Fran
çais a été réglée par I e Gouvernement Portugais d' apres 
l'appréciation qu'il a faite lui-même de leur droits, il est 
expressément convenu que la entence de la Commi íon ar
bitrale ne pourra nvoir pour résultat de diminnor los avan
tages dont ils sonl actuellement en possession. 

Fait à Li bonne, le 27 nécembre 1853. 

Visconde d'Atbouuia. E. de Lisle. 
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Todavia, como a situação actual dos Officiaes Francezes 
foi fixada pelo Governo Portuguez, segundo a apreciação 
que elle proprio fez dos direitos dos mesmos, fica expres
s~me~te convencionado que da sentença da Commissão ar
bitral não poderá resultar diminuição nas vantagens de que 
elles ao presente estão de posse. 

Feito em Lisboa, aos 27 de Dezembro de 1853 ; 

Visconde d'Athoguia E. de Lisle. 
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DECRETO DE 5 DE :1\IAIO DE !854, DECLA.RANDO A NEUTRALI

DADE DE PORTUGAL NA GUERRÁ QUE SE ACCE~DÊRA 
ENTRE VARIAS POTENCIAS DA EUROPA . 

Tornando em consideração o Relatorio (l) dos Minis
tros e Secretarias d'Estado de todas as Repartições: Hei 
por bem, em Nome d'El-Rr.i, Deeretar o seguinte: 

Artigo 1. o As relações de paz, de boa amisade e perfeita 
intelligencia, que subsistem entre Portugal e todos os Go
vernos da Europa, devem por nossa parte conservar-se in
tactas, e continuar a ser religiosamente mantidas; obser
vando-se a mais stricta e absoluta neutralidade a respeito da!! 
Potencias que se acham actualmente em estado de guerra. 

Art. 2.0 Nos portos d'este H.eino e suas Possessões, em 
qualquer parte do mundo, é prohibido aos subdi tos portu
guezes, e aos estrangeiros residentes em Portugal, construir 
ou armar embarcações destinadas a corso durante a presente 
guerra; e será denegada a uns e outros a concessão de car
tas de marca. 

Art. 3.0 Nos mesmos portos, mencionados no Artigo 
antecedente, fica,tambem prohibida a entrada de corsarios, 

(1) Senhor! Estando declarada a {;'UCrra entre P otencias com quem 
temo& ant·igas allinnças, que importa conservar i Ilesas, e devendo a Corôa 
de Portugal tomar todas as providencias pnra qne, por seu lado, se guarde 
n'esta contenda a mais severa neutralidade, de modo q}le nenhuma das 
partes belligerante seja tratada com mais ou menos favor do que a outra 
parte; e, tendo allenção ao que, em circumstancias si milhanles, ha sido 
observado pelos Soberanos e Governos d'eslcs Reinos , os l\Iinistros de Vossa 
Magestade convieram em propor a Vossa lHagestade o segu inte Decreto , 
de cuja adopção se ha de seguir, por parte do Governo Portuguez, a ob
servancia das regras do Direito das Gentes, que ás Polencias neulraes per
tence manter e sustentar. 

Secretaria d'Estado dos Negocios do Reino, em 5 de l\Iaio de 1854. 

Duque de nldanha. 
Rodrigo da Fonseca l\Iag11lhães. 
Visconde d'Alhoguia. 
Frederico Guilherme da Silva Pereira. 
Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello. 
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e . das presas que tiverem sido feitas por elles ou por quaes
quer embarcações de guerra das Potencias belligerantes. 

~ unico. São exceptuados d' esta regra os casos de força 
maior, em que, segundo o Direito das Gentes, se torna in
dispensavel a hospitalidade, sem que, todavia, s~ja por modo 
algum permittido que se effectue a venda ou descarga das 
presas, assim vindas aos portos d'estes Reinos, ou que os 
navios e embarcações, ali entradas, se possam demorar mais 
tempo do que o indispensavel para receber os soccorros da 
humanidade, que, em conformidade· do mesmo Direito das 
Gentes, e do disposto nos Decretos de 30 de Agosto de 
1780 e 3 de Junho de 1803, lhes !'orem devidos. _ 

Os Ministros e Secretarias d'Estado de todas as Hepar
tições assim o tenham entendido e façam executar. Paço 
das Necessidades, em 5 de Maio de 1854. 

REI, Regente. 

Duque de Saldanha. 
Rodrigo da Fonseca Magalhães. 
Visconde d' Athoguia. 
Frederico Guilherme da Silva Pereira. 
Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello. 

DOCUMENTO. 

Dl!CRETO DE 30 Dll AGOSTO DE 17 ~0, PROVIDE:ICI!NDO ÁCERC! DOS COR

SARIOS DAS NAÇÕES E!l GUERIIA, E A QUE SE REFERE U DE E 

DE !lAIO DE 1HS.t. 

Tendo mostrado a experiencia que muitos corsarios das nações 
actualmente em guerra abusavam das commissõcs ou cartas de mar, 
que lhes eram concedidas; e ainda mais da consideração e bom 
acolhimento com que eram recebidos nos portos d'estes Reinos, 

18!)~ 
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10 REINADO DO SENHOR D. PEDRO V. 

por effeito do systema da exacta neutralidade, que resolvi seguir 
nas presentes circumstancias; c sendo justo acautelar que para o 
futuro não continuem as desordens, que têcm algumas vezes acon
tecido, em consequencia de se não respeitarem devidamente as 1\fi
nbas leis a este respeito, e a soberana immunidadc do territo~io: 
Sou servida ordenar, que nos portos dos Meus Estados c Domínios 
não sejam mais admitlidos corsarios alguns de qualquer Potencia 
que forem, nem as presas que por cllcs ou por naus e fragatas de 
guerra se houverem feito ou fizerem; sem outra excepção que a 
dos casos, em que o Direito das Gentes faz indispensavel a hospi
talidade; com a condição porém que nos mesmos se lhes não 
consinta venderem ou descarregarem as ditas presas, se a elles as 
trouxerem nos referidos casos; nem demorar-se mais tempo do que 
o neccssario para evitarem o perigo, ou conseguirem os innocentcs 
soccorros que lhes forem precisos; c quanto aos corsarios, que pre
sentemente estiverem nos Meus portos, se lhes fará saber que d'cl
lcs sáiam no termo prefixo de vinte dias, contados d'aquelle em 
que forem avisados. O Conselho de Guerra o tenha assim enten
dido e faça executar, expedindo logo as ordensJ aos Governadores 
e Commandantes das Províncias, Ilhas, Fortalezas c Fracas marí
timas n'esta conformidade. Palacio de Lisboa, a 30 de Agosto 
de 1780. 

Com a Rubl'ica de Sua Magestade. 

DOCUMENTO. 

DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1S03, SODRE A NEUTRALIDADE DE PORTUGAL, 

A QUB SE REFERE O DB á DB 111.\10 DE 1%4, 

Tendo sido o constante objccto dos Meus paternaes desejos e das 
Minhas Reaes disposições manter invariavelmente as relações de 
paz, que felizmente subsistem entre Mim c as Potencias Minhas 
alliadas e amigas, c convindo nas presentes circumslancias da 
Europa estabelecer os princípios, que devem regular o inviolavel 
systema de neutralidade, que Me proponho fazer observar, quando 
succeda, o que Deus não permilla, suscitar-se a guerra entre Po
tcncias Minhas alliadas c amigas; e tendo em vista quanto im
porta ao bem da humanidade c tranquillidadc de Meus Domínios 
e Vassa llos remover todas e quacsquer contestações, que pode
riam resultar da falta de conhecimento das regulações tendentes 
a obter os fins que Me proponho: Sou Servido declarar, que O$ 

corsarios das Potencias belligcrantes não sejam admittidos no~ 
portos dos Meus Estados c Domínios, nem as presas que por el-
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l es, ou por naus, fragatas ou quaesquer outras embarcações de 
guerra se fizerem, sem outra excepção que a dos casos, em que 
o Direito das Gentes faz indispensavel a hospitalidade; com a 
condição porém que nos mesmos portos se lhes não consentirá 
Yenderem ou descarregarem as ditas presas, se a elles as trou
xerem nos referidos casos: nem demorar-se mais tempo que o 
necessario, para evitarem o perigo, ou conseguirem os innocen
tes soccorros que lhes forem necessarios; instaurando assim, e 
pondo em todo o seu vigor a observancia do Decreto de 30 de Agosto 
de 1780, pelo qual se determinou a mesma materia. O Conselho 
de Guerra o tenha assim entendido e faça executar, expedindo logo 
as ordens necessarias aos Governadores e Commandantes das Pro
víncias, Fortalezas e Pracas maritimas n'esta mesma conformida
ile . Palacio de Queluz, e~ 3 de Junho de 18Õ3. 

Com a Rubrica do PTincipe Regente Nosso Senhor. 

/"' 
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CONVENÇÃO ENTRE EL-REI O SENHOR DO~I FERNANDO, REGEN 

PARA EXTRADICÇÃO RECIPROCA DE CRilllNOSOS, ASSIGNA 

PARTE DE PORTUGAL E..ll 22 DE AGOSTO, E PELA DOS PAI 

CADAS EM LISBOA EM 5 DE SETEAmRO DO DITO ANNO. 

Sa Majesté le Ro'i Régent du R0yaume de Portugal et 
des Algarves, au Nom du Roi, et Sa 1\fajesté !e Roi des Pays
Bas, ayant jugé utile de régler, par une Convention, I' ex
tTadition de malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de Leurs pleins 
pouvoirs, savoir: Sa Majesté le Roi Régent du Royaume de 
Portugal et des Algarves, au Nom du Roi, le Sieur Anto
nio Aluizio Jervis d' Atouguia, Vi com te d' Athoguia, Pair du 
Rovaume, Cu'mmandeur de l'ancien et tres-noble Ordre de 
la Tour et de l'Épée, de la Valeur, de la Loyauté ct du 
Mérite, et de Notre Dame de la Conception de Villa Viçosa, 
Grand Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur 
en France, de St Maurice et St Lazare de Sardaigne, et de 
l'Ordre de Léopold de Belgique, Commandeur de l'Ordre 
Militair~ de St Ferdinan~ en Espagne, Ministre et Secré
taire d'ELat des Affaires Elrangeres et de la Marine et des 
Colonies, etc., etc., etc. ; et Sa Majesté le Roi des Pays
Bas, le Conseiller de Légatioo, Théodore Marinus Roest Van 
Li~burg, Chargé d'Affaires des Pays-Bas prês le Gouver
nement Portugais; lesquels, apres s' êtrc communiqué les 
dits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des Articles suivants : 

ART. I. 

Le Gouvernement Portugais et le Gouvernement Néer
landais s' engagcnt à se livrer réciproquement, sur la demande 
de l'autre partie, à l'exception de leurs nationaux, Ies in
dividus condamnés, mis en état d'accusation, ou contre les-



TE El\1 NOl\fE DO REI, E GUILJil!EBiiUE IH, REI DOS PA11iES BAIXOS, 

DA EM LISBOA A 22 DE JUNHO DE J 854, E RATIFICADA POR 

Z:ES BAIXOS EM 16 DE JULII@, SENDO AS llATIFICA.ÇÕES TRO 

(TnADUC~ÃO OFPICI!L. ) 

Sua Magesta.de EI-Rei., Regente do Reino de Portugal 
e d'os Algarves, em Nome do Rei, e Sua l\'lagestade EI-Rei 
dos Paizes Baixos, tendo julgado conveniente regular, por 
uma Convenção, a extradicção de criminosos, muniram, para 
e~te fi~, de SeHs plenos porileres, a saber: Sua Magestade 
El-Re1, Regente do Reino de Portugal e dos Algarves, em 
N?me do Rei, o Senhor Antonio Aluizio Jervis d'Atouguia; 
':Isconde de Atboguia, Par do Reino, Commendador da an
ti•ga e muito nobre Ordem da Torre e Espada, do Valor, 
Leald~de e Merito e de Nossa Senhora da Conceição de 
Villa Viçosa, Gra~-Gruz da Ordem Imperial da Legião· de 
Hoara de França, de S. Mauricio e S. Lazaro de Sardenha, 
e da Ordem de Leopoldo da Belgica, Commendador da Or
dem Militar de S. Fernando de Hespanha, Ministro e Se
cr~tn:rio cl.'Esbado d'os Neg0ci0s Est:rangeiros, da Marinha e 
Ul~ramar, ete., etc., etc.; e Sua Magestade EI-Reí dos Paizes 
Bauos~ o Conselheiro de Legação, Th~odoro Ma~inus R?est 
yan L1mhurg, Encarregado de Negocws d0s Pa1zes Baixos 
]unt~ do. Governo Portuguez; os ~uaes, depeis de haverem 
commumcado reciprocamente os ditos plenos poderes, ac~a- . 
dos em boa e devida fórma, convieram nos Artigos segmn
tfls: 

ART. I. 

O Governo P0rtugue1í e @ Governo Neerlandez compv0-
mettem--se a entregaF reQ:i.precamente, a pedid'o da outra 
parte, ex:ceptuand•o os seus nacionaes, os indivíduos condem
nados, accusades, ou contra os quaes um despacho de pro-

185~ 
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14 REiNADO DO SENHOR D. PEDRO V. 

quels une ordonnance de poursuite, avec mandat d'arrêt, a 
élé prononcée par les autorités compétentes de celui des 
deux pays, contre les !ois duque! les crimes ou délits au
ront été commi< . 

Sont compris, quant' à l'application de cette Conventí'ou, 
dans la dénomination de nationaux, les étrangers qui, selon 
Ies !ois du paJS auquell'extradition est démandée, sont as
similés aux nationaux, ainsi que les étrangers qui se sont 
établis dans !e pays, et, aprês s' être mari és à une femme 
du pays, ont un ou plusieurs enfants de ce mariage, nés 
dans !e pays. 

AllT. li. 

L'exlradition n'aura lieu que dans le cus de condam
uation, accusation ou poursuite pour les crimes ou délits 
suivants, commls hors du territoire de la partie à laquelle 
l'ext.radition est demandée: 

1 o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, 
meurtre. 

2° Viol. 
3° Incendie. 
4° Faux en écriture publique et privée, y compris la 

contrefaçon ou fal sification de billets de Banque, de papier
monnaie et d' effets publiés. 

Õ° Fabrication de fausse monnaie, altération de mon
naie, et émission, sciemment faite, de monnaie fausse. 

6° Faux témoignage. 
7° Vol, accompagné de circonstances aggravantes, es

croquerie, concussion, corruption de fonctionnaires puhlics, 
soustraction ou détournement, commis par des dépositaires. 
ou comptables puhlics. 

go Banqueroufe frauduleuse. 

ART. lll. 

L'extradition n'aura pas lieu, lorsque la demande eu 
sera motivée par le même crime ou délit, pour Jequel l'in
dividu réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont il a 
été acquitté ou absous dans le pays auquel I' extradition est 
demandée. Si l'individu réclamé · est poursuivi, ou se trouve 
·détenu pour un autre crime ou délit commis contre les lois 
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nuncia, com mandado de prisão, tenha sido· expedido pelas 
auctoridades competentes de algum dos dois paizes, contra 
as leis do qual os crimes ou delictos tiverem sido commet-
tidos. . 

São comprehendidos, quanto á applicação d'esta Con
venção, sob a denominação de nacionaes, os estrangeiros 
que, segundo as leis do paiz ao qual a extradicção é pedi:
da, são assimilados aos nacionaes, assim como os estrangei
ros que se estabeleceram no paiz, e que .tendo casado com 
uma. mulher do paiz, tiverem um ou mais filhos d'esse 
matnmonio, nascidos no paiz. 

ART. IJ. 

A extradicção só ter.l Jogar nos casos de condemnaçuo, 
accusaçã? ou pronuncia, pelos crimes ou de!ictos seguintes, 
c~mmett1dos fóra do territorio da parte á qual a extradic
çao for pedida: 

t.o Assassinato, envenenamento, parricídio, infanticídio, 
morte violenta. 

2. 0 Estupro violento. 
3. 0 lneendió.l 
4.o Falsificaç~ão de escriptos publicas e particulares, 

comprehendendo fraude ou falsitlcação de notas de Banco, 
de papel-moeda e papeis de credito publico. . 

. t;.o Fabricação de moeda falsa, alteração de moeda, e 
emtssão, com conhecimento cerlo, de moeda falsa. 

6. 0 Testemunho falso . 
. 7.o Roubo, acompanhado de circumstancias aggravan

tes, ~urto industrioso, concussão, corrupção de funcciouarios 
pubhcos, subtracção ou desvio commettido por depositarias 
ou recebedores publicas. 

S.o Bancarrota fraudulenta. 

ART. 111. 

A extradicção não t1rá Jogar, quando a reclama~·ão .r~r 
motivada pelo mesmo cnme ou delicto, pelo qual o llldlVI
duo ·reclamado eslá soffrendo ou houver já soffrido a pena 
oorres~r:mdente: ou de que foi absqlvido no paiz ao qu~I a 
extradicção é reclamada. Se o individuo reclamado estiver 
pronunciado, ou se achar preso por outro crime ou delicto 
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t85ti du pays, auqu:el I' e~~raditio.n est demandée, s0n extraditien 
J22ho sera tiiifférée jusqu' à ce qu' il s0it acquitté ou absoas, ou 

qu'il ait subi sa peine. 
Si l'individu réolamé est détenu pour deltes, en vertu 

d'ime cor:Hf.ammation amtérieu·re à la demande d' extradition, 
ceUe-ci sera égalememt différée jusqu'à sa mise en liberté. 

ART. IV. 

Les cnmes et déLüts politiques sont exceptés de la pré
semrte Conv•etJtiom. Il est expressément stipulé qt~e l'individa, 
dont l' extradition aura été acGIDrdée, H e p<mrra ~tre, da-ns 
auoun cas, pourst~ivi ou puni pour aucun dél it politique an
térieur à l'ex_traclition, I ou pour aucun fait connexe· à un , 
semhla.ble déht. 

ART. V. 

L'extraclition ne JilOurra pas av0ir Iieu, si la prescription 
de l'action ou de la peine est acquise d'aprês Ies l0·is du pays 
al!lquei I' extradition est demandée. 

ART. VI. 

Si Je condamné ou Je prévenu, dont l'extradition es.t de
mandée, n'est pas sujet de l'État réclamant, miais d'un État 
tiers, I e paJS a.Nquel la demande d' extraditi0n a été adres
sée aura le droit de ne donner suíte à la dema•Bde, ql!l'apres 
avoir consulté le Gouvernement du pays cil:0nt l'individu ré
clamé serait le suget, et l'avoir mis en. der-neure de faire 
conna1tre les motifs qu'il pourrait av0ir de s'0pp0ser à l'ex
tFa di,tiJo,m. 

Tou·tefois, le· G(i)tl'VerBemen't auquel la demaBde d'extra
dition, dans le cas prévu. par cet Article, a été faite, reste 
libre de refuser cette extradition, en communiquant au Gou
vernement qui la demande la cause de son refus. 

ART. VII. 

L'eoctraditioe sera demandée par Ia vaie diplomatique, 
et ne 'sera accordée que sur la pFoductioFl de l' 0riginal, ou 
d'u;ae expédi!ticm aut-hentique du jugement ou d' arrêt de con
damnation ou de rn.ise eB acGHsation.;, Ü'l!l de l' ordonnaflil.oe 
de p@uFsuite a~ e c mandOJt d' arrêt décerné C(i)ntre les p:ré;ve
nus, eu tous atJ:tres actes. ayant la même force que ce man-
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commettido contra as leis do paiz, ao qual a extradicção for 
pedida, a sua extradicção será differida at~ que seja absol
vido, ou tenha soffrido a pena correspondente. 

Se o individuo reclamado estiver detido por dividas, em 
virtude de uma condemnação anterior ao pedido da extra
dicção, será esta igualmente differida até ser posto em li-
herdade. · 

ART. IV. 

Os crimes . e delictos políticos são exceptuados da p:e
sente Convenção. Fica expressamente estipulado que o In
dividuo, cuja extradicção tiver sido concedida, não poderá, 
em nenhum caso, ser perseguido ou castigado por nenhum 
delicto político anterior á extradicção, nem por facto algum 
connexo a tal delicto. 

ART. V. 

A extradicção ·não poderá ter Jogar, se a prescripção da 
acção ou da pena se der segundo as leis do paiz ao qual for 
pedida a extraclicção. . · 

ART. VI. 

Se o réu ou o accusado, cuja extradicção se pedir, não 
for subdito do Estado reclamante, mas de um terceiro Es
tado, o paiz ao qual se dirigir o pedido da extradicção terá 
o direito de lhe não dar seguimento, senão depois de con
sultado o Governo do paiz do qual o individuo reclamado 
for subdito, e instado para que haja de fazer conhecer os 
motivos que poderia ter para se oppor á extradicção. 

Todavia o Governo, ao qual o pedido de extradicção, no 
caso previsto n'este 1\.rtigo, for dirigido, fica livre de recusar 
a e:x.tradicção, communicando ao Governo que a pediu a causa 
da sua recusa. 

ART. VII. (1) . 
A extradicç.ão será pedida por via diplomatica, _e não 

será concedida senão á vista do original, ou de copra au
thentica do julgamento ou sentença condemnatoria, ou de des-

(1) Vide, na data de 7 de Setembro de 1854:, a de~Jarac;ão dos Ple
nipotenciarios Portuguez e Neerlandez . 

To:v. vur. ~ 
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dat, délivrés dans les formes prescrites par la législation du 
pays qui fait la demande, et indiquant le crime ou délit 
dont il s' agit et la disposition pénale qui lui est applicable. 

ART. Vlll. 

Les objets saisis en la possession ~e l'individu réclamé 
seront, si l' autorité compétente de l'Etat requis en a or
donné la restitution, livrés au moment ou s'effectuera l'ex-· 
tradition. 

ART. IX. 

Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de 
l'individu, dont l'extradition aura été accordée, resteront à 
la charge de chacun des deux États dans les limites de leurs 
territoires respectifs. 

Les frais d' entretien et de transport par le territoire des 
États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant. 

Au cas ou le transport par roer sermt jugé préférable, 
l'individu à extrader sera conduit au port que désignera 
l'Agent diplomatique ou consulaire, acrédité par !e Gouver
nement réclamant, aux frais duque! il sera embarqué. 

ART. X. 

Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, un des 
Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins, do
miciliés daNs l'aulre ]~tat, une commission rogatoilfe sera 
envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera 
donné suíte, en observant Ies lois du pays ou Ies témoins 
seront invités à comparaitre. 

Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'au
tre, ~ toute réclamation par rapport à Ia restitution des frais 
qui en résulteront. Toute commission rogatoire, ayant pour 
hut de demander une audition de témoins, devra être accom
Jiagnée d' une traduotion française. 

ART. XI. 

Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle 
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pacho de pronuncia, ou ordem de perseguir com mandado 
de prisão, expedida c.ontra os accusados, ou de outros quaes
quer actos que tenham a mesma força que esse mandado, 
passados segundo as formulas prescriptas pela legislação do 
·paiz reclamante, e em que se indique o crime ou delicto 
de que se trata, e a disposição penal que lhe é applicavel. 

ART. VIII. 

Os objectos apprehendidos ao individuo reclamado se
rão, s·e a auctoridade competente do Estado reclamado tiver 
ordenado a sua restituição, entregues no momento em 
que se effeituar a extradicção. 

ART. IX . 

As despezas de prisão, sustento e conducção do indivi
duo, cuja extradicção tiver sido concedida, ficarão a cargo 
de cada um dos dois Estados nos limites de seus territorios 
respectivos. 

As despezas de sustento e conducção pelo territorio dos 
Estados intermedios ficarão a cargo do Estado reclamante. 

Quando o transporte por mar se julgar preferível, o in
dividuo, cuja extradicção houver sido concedida, será condu
zido ao porto que designar o Agente diplomatico ou consu
lar, acreditado pelo Governo reclamante, á custa do qual 
será embarcado. 

ART. X. 

Quando, no proseguimento de uma causa crime, um dos 
Gevernos julgar necessaria a audição de testemunhas, domi
ciliadas no outro Estado, será expedida para esse fim uma 
deprecada, por via diplomatica, á qual ~e dará seguimento, 

' observando-se as leis do paiz, onde as testemunhas forem 
convidadas a comparecer. 

Os Governos respectivos, cada' um na parte que lhe diz 
respeito, renunciam a toda e qualquer reclamação concer
nente á restituição de despezas que d'ahi resultarem. Toda 
a deprecada, que tiver por fim pedir uma audição de teste
munhas, deverá ser acompanhada da traducção em francez. 

ART. XI. 

Se n'uma causa ·crime, o comparecimento pessoal de al-
• 
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1854 d'un témoin, dans l'autre pays, est nécessaire ou désirée, 
Ju2r son Gouvernement l'eugagera à se rendre à l'imitation qui 

]ui sera faite, {lt, en cas de consentement, il lui sera accordé 
des frais de voyage et de séjour, d'apres les tarifs et régle
ments en vigueur dans le pays ou l'audition devra avoir lieu. 

ART. XII. 

Lorsque, dans une cause p~nale, la confrontation de cri
mineis, dét.enus dans l'autre Etat, ou bíen la communica
tion de pieces de conviction ou de documents qui se trou
veraient entre les mains des autorités de I' autre pays, ser a 
jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la 
voie diplomatique, et 1' on y donnera suite, pour autant qu'il 
n'y ait pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et 
sous l' obligation de renvoyer les cri mineis et les pieces. · 

Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'au
íre, à toute réclamation de frais résul tant du transport et 
du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, des 
criminels à confronter, ainsi que de l'envoi et de la resti
tution des pieces et _documents. 

ART. XIII. 

I..a présente Convention ne sera exécutoire qu'à dater 
du vingtieme jour de sa publication dans Ies formes prescri
tes par Ies lois des deux pays. 

Elle continuera à être eu vigueur jusqu'à six mois apres 
déclaration contraíre de Ia pa,rt de l'un des deux Gouver
nements. 

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées 
aussitôt que faire se pourra. 
!1~En foi de quoi, ~es Plénipotentiaires respectifs ont signé 
la présente Conventwn, et y ont apposé le sceau de Ieurs 
armes. 

Fait à Lisbonne, le 22 Juin 1854. 

Visconde d' Athoguia. 
(L. S.) 

Roest van Limburg. 
(L. S.)· 
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guma testemunha no outro paiz for DP.re!:sario ou desejado, 
o seu Governo a induzirá a prestar-se ao convite que lhe 
for feito, e em caso de annuencia, ser-lhe-hão abonadas as 
despezas de viagem e de estada, segundo as tarifas e regu
lamentos em, vigor no paiz em que o interrogatorio deverá 
ter lagar. 

ART. XII. 
Quando n'uma causa crime, a acareação-de criminosos, 

detidos no outro Estado, ou a communicação de objectos 
comprovativos ou de documentos que se acharem em poder 
das auctoridades do outro paiz, se julgar util ou necessaria, 
será feito o pedido por via diplomatica, e dar-se-lhe-ha se
guimento, uma vez que não existam considerações especiaes 
que a isso se opponham, e com a obrigl;lção de devolver os 
criminosos e os mesmos objectos. 

Os Governos respectivos renunciam, cada um na parte 
que lhe toca, a qualquer reclamação de despeza resultante 
do transporte e regresso, nos limites de seus territorios res
pectivos, dos criminosos a acarear, assim como da remessa 
e restituição dos objectos comprovativos e documentos. 

AHT. XIII. 
A presente Convenção só será executaria a datar· do vi

gesimo dia da sua publicação, segundo as formulas prescri
ptas pelas leis dos dois paizes. 

Continuará em vigor ainda pelo espaço de seis mezes 
depois da declaração em contrario por parte de um dos dois 
patzes. 

Será ratificada, e as ratificações serão trocadas logoque 
for possível. · 

Em fe do que, os Plenipotenciarios respectivos assigna
ram a presente Convenção, e lhe pozeram o sêllo de suas 
armas. 

Feita em Lisboa, aos 22 de Junho de .18õ4. 

Visconde d' Athoguia. 
(L. S.) 

Roest van Limburg. 
(L. S.) 
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CONVENÇÃO ENT RE EL-REI O SENHOR DOilf FERNANDO, RE 

PARA EXTRADICÇíiO REClPROCA DE CRii'l'IINOSOS, ASSIGNA 

PARTE DE PORTUGAJ. Eill 22 DE AGOSTO, E PELA DA. BEL 

DAS El\1 LISBOA Ei\'I 29 DE SETEl\'lllRO DO DITO AN,NO. (1) 

18M Sa 1\'Jajesté le Roi Régent de Portugal e-t des Algarves, 
J~(r et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant, de commun ac

cord , conclU:re une Convention pour l' extradition réciproque 
d' accusés et de malfaiteurs, ont muni à cet effet de Leurs 
pleins· pouvoirs: 

Sa lVIajesté le Roi Régent de Portugal et des Algarves, 
au Nom du Roi, le Sieur Antonio Aluizio Jervis d' Atouguia, 
Vicomte cl' Atboguia, Pair du Royaume, Comm_andeur ' de 
I' ancien et tres-noble Ordre de la Toar et de J'Epée, de la 
Valeur, de la Loyauté et du Thférite, et de l'Ordre de Notre 
Dame de la Conception de Villa Viçosa, Grand-Cordon de 
l'Ordre de téop.old de Belgique, Grand-Croix de I'Ordre 
Impérjal de la Lég.ion d'Honneur de France, de St Mau
rice et gt Lazare de Sardaigne, Com ma ndeur de I' Ordre 
Milita ire de St Ferclinand d'·Espagne, lVIinistre et Secré
'taire d'État des Affaires :Etrangeres, de la Marine et des 
Colonies, etc., etc., etc. 

Sa JVIajesté le Roi des Belges, le Sieur Henri Carolus, 
Cb.evalier de Son Ordre, Commandeur de l'Ordre de la Lé
gion d'Honneur, et de l' Ordre de Cbarles III d'Espagoe, 
Chevalier de l'Ordre de la Branche Eroestine de la Maison 
de Sa2(e, des Ordres du Mérite de la Saxe Royale, d'Heori 
le Lion, d' Albert d'Anhalt, Ministre Rés ident ·prês de Sa 
Majesté le Roi Régeut de Portugal et des Algarves, etc., 
etc.; lesquels, apres s' être inutuellement cornmuniqué leurs 

(1) V ide, na data ele 26 ele Junho de 18541 a declaração trocada pe
na presente Convenção. 



GENTE EU NOME DO REI, E LEOPOLDO I , REI DOS DELGAS, 

DA EiU LISBOA A ~6 DE JUNHO DE 1854, E RATIFI~ADA POR 

GICA El\:1 15 DO li'IESJ\IO .1\iEZ, SENDO AS RATIFICAÇÕES TROCA-

( TRADUCÇÃO OFFICI.IL.) 

Sua Magestade El-Rei, Regente de Portugal e dos Al
garves, em Nome do Rei, e Sua l\'lagestade El-Rei dos Bel

, gas, desejando, de commum accordo, concluir uma Conven
ção para a reciproca entrega de accusados e malfeitores, 
muniram para este fim de Seus plenos poderes: 

Sua Magestade El-Rei, Regente de Portugal e do~ Al
garves, em Nome do Re i, o ~enhor Antonio Aluizio Jervis 
d' Atoi:Iguia, Visconde . d' Athoguia, Par do Reino, Commen
dador da antiga e muito nobre Ordem da Torre e Espada, 
do Valor, Lealdade e Merito, e da de Nossa Senhora da 
Conceição de Villa Viçosa, Gram-Cruz da Ordem de Leo
poldo da Belgica, e da Ordem Imperial da Legião de Honra 
de França, de S. Mauricio e S. Lazaro de Sardenha, Com
mendador da Ordem Militar de S. Fernando de Hespanha, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negoçios Estrangeiros, 
da Marinha e Ultramar, etc., etc., etc. 

' ' 

~ua l\'lagestade El-Rei dos Belgas, o Senhor Henrique 
Carolas, Cavalleiro da Ordem de Leopoldo, Commendador 
da Legião de Honra, e de Carlos IH de Hespanha, Caval
leiro da- Ordem do Ramo Ernestino da Casa de Saxonia, 
das Ordens do Merito da Saxonia Real, de Henrique o Leão, 
de Alberto de Anhalt, Ministro Residente junto de Sua Ma
gestade El-Rei Regente de Portugal e dos Algarves, etc., 
etc.; os quaes, depois de haverem communicado reciproca-

los respeclivos Plenipotenciarios sobre uma estipulação que não se acha. 
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pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont con
venus des Ar ti eles suivants: 

ART. I. 

Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi Régent de 
Portugal et des Algarves et de Sa l\'Iajesté ]e Roi des Bel
ges s'engagent à se livrer réoiproquement, à l'exception de 
leurs natio'naux, 1es individus réfugiés de Portugal en Bel
gique, et de Belgique en Portugal, mis 'en accusation, ou 

-condamnés par les tribunaux de celui des deux pays, oüles 
faits auront été commis, pour l'un des crimes ou délits ci
apres énumérés, savoir: 

1 o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, 
meurtre, viol. 

2° Incendie voluntaire. 
3° Faux en écriture 1' compris la contrefaçon de hil

lets de Banque et effets pu blics. 

4° Fausse monnaie. 
5° Faux témoignage. 
6° Vol, escroquerie, concussion, soustraction, commise 

·par des dépositaires publics. 
7° Banqueroute frauduleuse. 
La réclamation ne pourra émaner que du Gouverne

ment du pays, ~ par leque! l' extradition est demandée. 

ART. li. , 

Chacun des Gouvernements contractants entend néan
moins se réserver le clroit de ne pas consentir à l' extradi
tion dans quelques cas spéciaux et extraordinaires, entrant 
dans la catégorie des faits prévus par I' Article précédent. 

Il sera donné connaissance des moLifs du refus au Gou
vernement qui réclame l'extradition. 

ART. III. 

Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu 
pour un crime ou délit commis dans le pays ou il s'est ré
fugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'i1 
ait subi sa peine, ou qu'il ait été acquitté par une senteoce 
définitive. 
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mente os seus plenos poderes, achados em boa e devida fór
ma, convieram nos Artigos seguintes: 

ART. I. 

Os Governos de Sua Magestade El-Rei, Regente de Por
tugal e dos Algarves, e de Sua Magestade El-Rei dos Bel
gas compromettem-se a entregar reciprocamente, á excepção 
de seus nacionaes, (J) os individuas que se refugiarem de 
Portugal para a Belgica, e da Belgica para 'Portugal, pro
nunciados ou condemnados pelos tribunaes de qualquer 
dos dois paizes, onde os factos tiverem sido praticados, por 
algum dos crimes ou delictos abaixo enumerados; a saber: 

1.0 Assassinato, envenamento, parricídio, infanticídio, 
morte ''iolenta, estupro violento. 

2.0 Incendio voluntario. 
3.° Falsificação de escriptos, comprehendendo a imita

ção fraudulenta de notas de Banco e papeis de credito pu
blico. 

4.0 Moeda falsa. 
3.° Falso testemunho. 
6. o Roubo, furto industrioso, concussão, delapidação 

commettida por depositarias publicos. 
7.0 Bancarrota fraudulenta. 
A reclamação só poderá emanar do ,Governo do pa1z, 

pelo qual for pedida a extradição. 

ART. IJ. 
Cada um dos Governos contratantes entende todavia re

servar-se o direito de recusar a extradicção em alguns casos 
especiaes e extraordinarios, que entrarem na categoria dos 
factos previstos pelo Artigo precedente. 

Dar-se-ha conhecimento dos motivos da recusa ao· Go
verno que reclamar a extradicção. 

ART. III. 

Se o individuo re.clamado estiver perseguido, ou se achar 
detido por algum crime ou delicto commettido no paiz aonde 
se refugiou, poderá a sua exlradicção ser differida até que 

(1) Vide, na data de !26 de Junho de 1854, as notas trocadas entre 
os respectivos Plenipotenciarios, ácerca da intelligencia d'esta expressão. 
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ART. IV. 

L'extradition ne sera accordée que par la voie diplo
matique, et sur production, en original ou en expédition 
authentique, d'un arrêt de condamnatiàn, ou de mise en 
accusation, délivré clans les formes prescrites par la légis
lation clu Gouvernerilent réclamant, et accompagné d'un ex
posé des circonstances du crime ou du délit. 

ART. V. 

L' étranger réclamé pourra être arrêté, provisoirement, 
dans chacun des deux pays, pour l'un des faits ment.ionnés 
à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné 
par l'autorité compétente, et expéclié dans les formes judi
ciaires prescrites par les lois du Gouvernement réclamant. 

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant Ies 
rêgles prescrites par la législation du Gouvernement auquel 
elle est demandée. 

L'étrailger arrêté, provisoirement, sera mis en liberté 
s'il ne reçoit notification d'un arrêt de condamnation ou de 
mise en accusation dans le ter~e de trais mois apres que 
l' arrestation a eu li eu. 

ART. VI. 

L' extradition ne pourra avoir li eu si, depuis les faits 
imputés, les poursuites ou Ia condamnation, la prescription 
de I' action ou de la peine est acquise, d' aprês les I ois du 
pays dans: lequel l'étranger se trouve. 

ART. VIL 

Les individus dont l' extradition aura été accordée, se
ront conduits ao port que désignera l'Agent diplomatique 
ou !e Consul accrédité par le Gouvernement réclamant. 
. Ils seront embarqués par les so ins de cet Agent, et aux. 
frais du Gouvernement qui a obtenu l'extraditiGn. 
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haja soffrido a pena correspondente, ou tenha sido absolvi
do por uma sentença definitiva. 

ART. IV. 

A extradicção só será concedida por via diplornatica, e 
mediante apresentação, em original ou potcopia authentica, 
de sentença condernnatoria ou despacho de pronuncia, pas
sado segundo as formulas prescriptas pela legislação do Go
verno reclamante, e acompanhado ele urna exposição das cir
cumstancias do crime ou do delicto. 

' 

ART. V. (1) 

O estrangeiro reclamado poderá ser preso provisoria
mente, em qualquer dos dois paizes, por algum dos factos 
mencionados no Artigo I, mediante a apresentação de uma 
ordem de prisão passada pela auctoridade competente, e ex
pedida segundo as praticas judiciarias prescriptas pelas leis 
do Governo reclamante. 

Esta prisão terá logar nos termos, e segundo as regras 
prescriptas pela legislação do Governo, ao qual for pedida. 

O estrangeiro detido, provisoriamente, será posto em 
liberdade se não receber notificação da sentença condemna
toria ou do despacho de pronuncia dentro do praso de tres 
mezes depois que a prisão se tiver effeituado. 

ART. VI. 
A extradicção não poderá verificar-se se, desde os factos 

imputados, as diligencias judiciaes, ou condemnação, a pres
cripção da acção ou da pena tiver tido logar, segundo as 
leis do paiz em que o estrangeiro se achar. 

ART. VII. 

Os indivíduos cuja extradicção ti~er sido concedida serão 
conduzidos ao porto que designar o Agente· diplomatico ou 
o Consul -acreditado pelo Governo reclamante. , 

Serão embarcados por intervenção d'este Agente, e á 
custa do Governo que tiver obtido a extradicção. · 

(1) Vide, nas datas de 29 e 30 de Setembro de 1854, a declaraçllu 
sobre este Artigo. 

18õi 
Junho 

26 



181!4 
Junho 

26 ' 

28 REINADO DO SENHOR D. PEDRO V. 

Par contre, les frais encourus pour l' arrestation, la dé
tention et !e transfert des individus réclamés resteront à la 
charge du Gouvernement sur !e territoire duque! ces me
sures auront été prises. 

ART. VIII. 

Il est expressément slipulé que, dans aucun cas, l'indi
vidu dont l' extradition aura été accordée ne pourra être 
poursuivi et puni dans !e pays réclamant pour aucun délit 
politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait con
nexe à un semblable délit, ni pour aucun eles crimes ou dé
lits non prévus par la présente Convention. 

ART. IX • 

. La présente C?nvention ne sera~exécutoire que dixjours 
aprês que la pubhcation de son contenu aura été faite dans 
I é J o urna! officiel des deux pays. 

ART. X. 

La présenle Convention continuera à être en vigueur 
jusqu'à l' expiration de six mois apres déclaration contraíre 
de la part de l'un des deux Gouvernements contractants; 
elle sera ratifiée, et les ratifications en seront éc.hangées aus
sitôt que faire se pourra. 

En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires de Sa Majeslé le 
Roi Régent de Portugal et des Algarves et de Sa Majesté le 
Roi des Belges avons signé Ia présente Convention, et y avons 
apposé !e sceau de nos armes. 

Fait à Lisbonne, !e 26 Juin 1854·. 

Vi com te d' Athoguia 
(L. S.) 

H. Carolus. 
(L. S.) 
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Pelo eontrario, as despezas occasionadas com a prisão, 
detenção e transporte dos individuas, reclamados ficarão a 
cargo do Governo em cujo territorio estas medidas tiverem 
sjdo tomadas. 

AUT. VIII. 

Fica expressamtmte estipulado que, em nenhum caso, 
o individuo cuja extradicção tiver sido concedida poderá ser · 
perseguido e castigado no paiz reclamante por nenhum de
licto político anterior á extradicção, nem por nenhum facto 
connexo a similhante delicto, nem por nenhum dos crimes 
ou delictos não previstos pela presente Convenção. 

ART. IX. 

A presença Convenção só será executaria dez dias de
pois que a publicação do seu conteudo tiver sido feita na 
Folha official de ambos os paizes. 

ART. X. 

A presente Convenção continuará em vigor, até passa
dos seis mezes depois da declaração em contrario por parte 
de um dos dois Governos contratantes; será ratificada, ·e as 
ratificações trocadas o mais breve que for possível. 

Em fé do que, nós, P_lenipotenciarios de Sua Magestade 
· El-Rei, Regente de Portugal e dos Algarves e de Sua Ma
gestade El-Rei dos Belgas, assignãmos a presente Conven
ção, e a sellámos com o sêllo das nossas armas. 

Feita em Lisboa, em 26 de Junho de 1854. 

Visconde d'Athoguia. 
(L. S.) 

H. Carolus. 
(L. S.) 

1854 ' 
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Paço, 26 de Junho de 1854. 

Accuso recebida a Nota que V. s.a se serviu dirigir-me, 
datada de hoje, observando que pela expressão «á excepção 
de seus nacionaes» que se acha no Artigo 1 da Convenção 
de extradicçâo entre Portugal e a Belgica, que acabâmos de 
assignar, deve entender-se que não ficam eximidas as Par
tes Contratantes de conformar-se com o principio do Direito 
das Gentes, em virtude do qual a extradicçâo de um estran
geiro, subdito de uma terceira Potencia, só póde effectuar
se depois de obtido o consentimento d' essa Potencia: e em 
resposta tenho a honra de dizer a V. s.a, q~e o Governo 
de Sua Magestade está de perfeito accordo n'este ponto com 
o de Sua Magestade El-Rei dos Belgas. 

Aproveito esta occasião para reiterar a V. S. a os pro
testos da minha mais distincta consideração. 

Visconde d'Atboguia. 

Sr. Henrique Carolus, etc., etc., etc. 
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CONVENÇÃO ENTRE EL- llEI O SENHOR DOlll: FERNANDO, RE 

FRA I~CEZES, PARA EXTRADI':ÇÃO RECIPROCA DE ClnlUl]-;0 

FlCADA POll. PARTE DE PORTUGAL EIII 22 DE AGOSTO , E 

TIIOCADAS El\1 LISBOA El\'I 24 DE OUTUBRO DO DITO ANNO. 

Sa Majesté le Roi, Régent nu Nom de Sa Majesté le 
Roi de Portugal et des Algarves, et Sa Mnjesté l'Empereur 
des Français, ayant jugé uLile de 'I'égler, par une Conven
tion, l' extradition réciproque des accusés ou condarnnés, 
réfugiés de l' un des deux États dans l'autre, ont, à cet effet, 
muni de Leurs pleins pouvoírs, savoir: Sa :Majesté le Roi , 
Uegent au Nom de Su Majesté Ie Roi de Portuga l et des 
Algarves, Monsieur Anto nio Aluizo Jervis d'Atouguia, Vi
comte d' Athoguia , Pai r du Royaurne, Commandeur dP- I' an
cien et lres-noble Ordre de la Tour et de l'Épée, de la Va
leur, de la Loyanté et du :Mérite, eL de Notre Dame de la 
Conceptíon de Vílla Viçosa, Grand Croix de l'Ordre Im
périal de Ia Légion d'Honneur de France, de St 1\iaurice 
et St Lazare de Sardaigne, et de l'Ordre de Léopold de 
Belgique, Commandeur de l'Ordre 1\'lilitai re de St Ferdi
nand d'Espngne, Ministre et Secrétaire d'État des Affaíres 
Étraqgêres, et de la ~Iarine et des Colonies, etc., etc., etc. 

Et Sa l\Jajesté l'Empereur des Français, le Marquis de 
Lisle de Siry, Son Envoyé Extrnordinaire et Ministre Plé
nipotentiaire pres Sa Mnjcsté le Roi Régent de Portugal, 
Commandeur de l'Ordre !mpérial de la Légion d'Honneur, 
Grand Croix de l' Ordre de lf.\ Conceptíon de Portugal. 

Lesquels, apres s'être mutuellement communiqué leurs 
pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, 
sont convenus des Articles suivnnts: 



GEl'iTE E:U l'iOJlE DO REI, E :NAPOLEÃO JII, DIPERA.DOR DOS 

SOS, ASSIGNADA Eli LISBOA A 13 DE J ULBO DE 1854 E RATI

PELA DE FRANÇA EiU 10 n'ESTE i\IEZ, SENDO AS RATIFICAÇÕES 

(TRADI.iC~ÃO OFF!C!AL.) 

Sua !Hagestade El-Rei, Regente em Nome de Sua Ma
gestade o Rei de Portug~l e dos A1garves, e Sua Magestade 
o Imperador dos Franc,ezes, havendo julgado util regular, 
por meio de uma Conveução, a extradicção reciproca dos 
accusados ou condemnados, refugiados de um dos dois Es
tados para o outro, muniram, para este fim, de Seus plenos 
poderes, a saber: Sqa "Magestade El-Rei, Regente em Nome 
de Sua Mageslade o Rei de Portugal e dos Algarves, o Se
nhor Antonio Aluizio Jervis d'Atouguia, Visconde d'Atho
guia, Par do Reino, Comrnendador da antiga e muito no
bre Ordem da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e 1\Ie
rito, e da de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, 
Gram-Cruz da Ordem Imperial da Legião de Ho nra de 
França, de S. Mauricio e S. Lazaro de Sardenha, e da Or
dem de Leopoldo da Belgica, Commendador da Ordem Mi
litar de S. Fernando de Hespanha, lUinistro e Secretario de 
Estado dos Negocios Estrangeiros, e da ·Marinha e Ultra
mar, etc., etc., etc. 

E Sua Magestadc o Imperador dos Francezes, o Mar~ 
quez de Lisle de Siry, Seu Enviado Extraordinario e Mi
nistro Plenipotenciario junto de Sua ~Iagestade El-Rei, R~ 
gente de Portugal, Commendador da Ordem Imperial da 
Legiuo de Ho nra, Gram-Cruz da Ordem da Couceição de 
Portugal. 

Os quaes, depois de haverem reciprocamente commu
nicado os seus respectivos plenos poderes, achados em boa 
e devida fórma, convieram nos Artigos seguintes: 
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ART. I. . 

t8!i4 Les Gouvernements Portugais et Français s' engagent, 
Juf~o par la présente Convention, à se livrer réciproquement, cha

cun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés 
de Portugal en France, et de France en Portugal, et pour:.. 
súivis 011 condamnés, par les tribunaux compét~nts, pour 
l'un des crimes ci-apres énumérés. 

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des 
deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diploma
tique. 

ART. 11. , 

Les crimes, à raison desquels l'extradition sera accor
dée, sont les suivants: 

to Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, 
hómicide volontaire, viol, attentat à la pudeur, consommé 
eü tenté avec violence. 

2° .Incendie. 
3° Fau.x en écritu.re authentique, en écriture de cem .. 

merce et en écriture privée, y compris Ia contrefaçon des 
billets de Banque et effets publics, si les circonstances d.ti 

fait. imputé sont telles que, ·s'il était commis en France, i! 
serait puni d'une peine aftl1ctive et infamante . 

.4.0 Fabrication ou émission de fausse monnaie, contre
façon ou altération de papier-monnaie, ou émission de pa-
pier-monnaie conttefait ou altéré. . 

Õ° Contrefaçon de poinçons de l'Etat, servant à mar
quer des matiêres d' or et d' argent. 

6° Faux térnoignage, dans les cas ou, suivant la légis .. 
làtion Fran\(afse, il entraine peine afllictive et infamante: 
suhordination de témoins. 

7° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances 
qui lu i impriment, d' apres la. législation França.ise, le ca
raêtêre de crime: abus de confiance de1mestique. 

8. o Soustractions commises par les dépositaires· pubJi.cs; 
mais seulement dans les cas ou, suiva·nt la législation Fra.n"" 
çaise, elles sont punies de peines affi.ictives et infamantes. 

go Banqueroute frauduleuse. 

ART. III. 

Tous les objets sa.isis en la possessiofi d'un prévenu, fors 
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ART. I. 

Os Governos Portuguez e Francez obrigam-se, pela pre
sente Convenção, a entregar reciprocamente, cada um á ex
cepção dos seus naciooaes, os indivíduos refug iados de Por
tugal em França, e de França em Portugal, e perseguidos 
ou condemnados pelos tribunaes competentes, por qualquer 
dos crimes abaixo indicados. 

A extradicção terá Jogar em virtude do pedido feito por 
um dos dois Gõvernos ao outro pela via diplomatica. 

ART. 11. 

Os crimes, pelos quaes a extradicçilo será concedida, 
são os seguintes: . 

1.0 Assassinato, enYenenamento, parricídio, infantici
dio, homicídio voluntario, estupro violento, attentado con
tra o pudor, consummado ou tentado com violencia. 

2. 0 Incendio. 
3.° Falsificação de escriptos autbenticos, de commer

cio e de particulares, comprehendendo a falsificação de no
tas de Banco e papeis de credito, se as circumstaocias do 
facto imputado forem taes que, sendo commettido em França, 
incorresse em pena affiictiva e infamante . 

.4. o Fabrico ou emissão de moeda falsa, falsificação ou 
alteração de papel-moeda, ou emissão de papel-moeda fal
sificado ou alterado. 

5.° Falsificação dos cunhos do Estado, destinados par,a 
:marcar ob:j.ectos de o mo e prata. 

6.° Falso testemunho, nos casos em que, segundo a 
legislação Franceza, esteja sujeito a pena affiicliva e infa- . 
manle: suborno de testemunhas. 

7. 0 Roubo, quando for acompanhado de circumstancias 
que lhe imprimam,' segundo a legislação Franceza, o cara
cter de crime: abuso de confiança domestica. 

8. 0 Delapidações commettidas pelos depositarias puhli
cos, mas sómente nos casos em que, segundo a legislação 
Franceza, são punidas com penas affiic,tivas e in(arnantes. 

9.0 Bancarr,ota fra udulenta. 

AUT. 111. 

Todos os objectos apprehendidos em poder do accusado, 
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18M de son arrestation, seront -livrés au moment ou s'effectuera 
:!.';~0 l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement 

aux objets volés, m~is comprendra tous ceux qui pourraient 
servir à Ia preuve du crime. 

ART. IV. 

Si I'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu 
pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays ou il 
s' est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu' à ce 
qu'il ait subi sa peine. 

Dans le cas ou il serait poursuivi ou détenu dans Ie 
même pays, à raison d'obligations par lui contractées en
vers des particuliers, son extradition aura Jieu néanmoins, 
sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'auto-
rité compétente. ' 

· ART. V. 

L'extradition ne sera aceordée que sur Ia production, 
·soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise 
en accusation, soit enfin d'un mandat d' arrêt décerné con
tre l' accusé et expédié dans les formes prescrites par la lé
gislation du pays qui demande l'ex:tradition, ou de tout 
autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, 
et indiquant également la nature et la gravité des faits pour
suivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. 
Il sera toujours ajouté foi entiêre au contenu des documents 
judiciuires qui seront' produits conformément au présent 
Article. 

ART. VI. 

-Si le prévenu ou Ie condamné n'est pas sujet de celui 
des deux Etats contractants qui Ie réclame, il ne pourra 
être livré qu'apres que son Gouvernement aura été consulté 
et mis en demeure de faire connaltre les motifs qu'il pour
rait avoir de s'opposer à son extradition. 

Toutefois, le Gouvernement sais i de Ia demande d' ex:tradi
tion restera Iibre de refuser cette extradition, en communi
quant au 'Gouvernement qui la rédame la cause de son refus. 
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na occasião de ser preso, serão restituídos quando tiver Jo
gar a extra dicção; e esta restituição não se limitará só mente 
aos objectos roubados, mas eomprehenderil. todos aquelles 
que poderem servir para provar o crime. 

AHT. IV. 

Se o individuo reclamado estiver perseguido ou se achar 
detido por algum ct·ime ou delicto por elle commeLtido no 
paiz aonde se refugiou, a sua extradicção poderá ser diffe
rida até que haja soffrido a pena que lhe houver sido im
})Osta. 

No caso de ser perseguido ou detido no mesmo paiz, 
)lOr causa da obrigação que haja contrabido pnra com par
ticulares, a sua extradicçüo terá com tudo logar, ficando salvo 
á parte lesada o fazer vaier os seus direitos perante a au
<:toridade competente. 

ART. V. (1) 

Não será concedida a extradicção senUo em presença, 
ou de sentença de condemnaçâo, ou de despacho de pro
nuncia, ou finalmente de um mandado de prisão proferido 
contra o accusado, e expedido segundo as formulas pre
scriptas }Jela legislação do pa iz, que pede a extradicção, ou 
de qualquer outro acto que tenha, pelo menos, a mesma 
força que esse mandado, e indique igualmente a natureza 
e a gravidade dos factos perseguidos, assim como a dispo
sição penal applicada a esses factos. Terá sempre inteira fé 
o conteúdo dos documentos judiciarios, que forem apresen
tados na conformidade d'este Artigo. 

ART. VI. 

Se o accusado ou condemnado não for subdito de ne
nllUm dos dois Estados contratantes que o recfame, só po
derá ser entregue depois que o seu Governo tiver sido 
consul tado, e instado para fazer conhecer os motivos que 
poderia ter para se oppor á sua extrudicção . 

. Todav ia, o Governo a quem for pedida a extradicção, 
poderá recusar essa extradicção, communicando ao Governo 
que a reclama a causa da sua recusa. 

(1) Vide, na data de ~4 de Outubro de 1854, a declaração sobre 
este Artigo. 
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ART. VII. 
L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite 

et la punition des crimes commuos. Il est expressément sti
pulé que I e prévenu ou le condamné, dont I' extradition 
aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi 
ou puni pour aucun crime ou déiit politique antérieur à 
l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblabie 
délit ou crime. 

Dans !e cas ou le prévenu aurait commis un délit, ou
tre I e crime à raison duque! I' extradition sera accordée, 
l'État auquel i! sera livré prendra I' eogagement de ne pas 
le poursuivre pour ce délit, mais seulement pour le crime 
motivaot I' extradition._ 

ART. VIII. 

, L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits 
impu lés, la poursuite ou Ia condamnation, la prescription de 
la peine ou de l'action est acquise, d' apres les !ois du pays ou 
I e préven u s' est ré fugi é. · · 

ART. IX. 
Les frais d' arrestation, d' entre ti eu et de transport de 

l'individu, dont l'extradition aura été accordée, resteront à 
la charge des deux Gouvernements dans les limites de leurs 
territoires respectifs. 

Les frais d' entretien et de passage sur !e territoire des 
États intermédiaires seront à Ia charge de l'État qui ré
clame r extra di tion. 

ART. X~ 

Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des 
·deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins 
domiciliés dans I'autre État, une commission rogatoire sera 
envoyée à cet effet par Ia voie diplomatique, et il y sera 
donné suíte, en obse~vant les !ois du pays ou les témoins 
sont invités à comparaitre. Les Gouvernements respectifs 
renonceront à toute réclamation ayant pour objet la resti
tution des frais résultant de l' exécution de la commission 
rogatoire. · 

ART. XI. 

Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle 
d'un témoin est néceasaire, le Gouvernement du pays au
quel appartient le témoin, l'engagera à se rendre à J'invi-
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ART. VII. 

A extradicção só poderá ter Jogar para a perseguição e 
punição dos crimes communs. Fica expressamente estipu
lado que o accusado ou condemnado, cuja extradicção for 
concedida, não poderú, em nenhum caso, ser perseguido ou 
punido por nenhum crime ou delicto político anterior á ex
tradicção, nem por nenhum facto connexo a similbante de
licto ou crime. 

No caso em que o accusado tivesse commettido um de-
' licto, alem do crime pelo qual a extra dicção for concedida, 

o Estado a quem for entregue obrigar-se-ha a não o perse
guir por esse delicto, mas sómente pelo crime que motivou 
a extradicção. 

AUT. VIII. 

A cxtradicção não poderá ter Jogar se, desde os factos 
imputados, a perseguição ou a condemnação, a prescripção 
da pena ou da acção se der, segundo as leis do paiz aonde 
o accusado se refugiou . 

AUT. IX. 

As despezas da prisão, manutenção e transporte do in
dividuo, cuja extradicção for concedida, ficarão a cargo dos 
dois Governos nos limites dos seus respectivos territorios. 

As despezas com a manutenção e passagem pelo terri
torio dos Estados intermedios ficarão a cargo do Estado que 
reclamar a extradicção. 

ART. X • 

. Quando, no proseguimento d'uma causa crime, um dos 
dois Governos julgar necessaria a audição d-e testemunhas 
r~sidentes no outro Estado, será em·iada para esse fim, por 
VIa diplomatica, uma cleprecada, á qual se dará seguimento, 
observando-se as leis do paiz aonde as testemunhas forem 
C?nvidadas a comparecer. Os Governos respectivos renun
c.mr~o a qualquer reclamação que tenha por objecto a res
tJtmção das despezas resultantes da ex~cução da deprecada. 

ART. XI. 

Se n'uma causa crime for necessaria a comparen
cia pessoal de uma testemunha, o Governo do paiz a quem 
-pertencer essa testemunha a induzirá a prestar-se ao con-
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18M tation qui !ui sera faite, et en cas de consentement, il lui 
J~hho sera acoordé des frais de voyage et de séjour d'apres les ta

rifs et réglements en vigueur dans !e pays ou l'audition de
vra avoir lieu. 

. ART XII. 

Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des 
deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'au
tre, ou la production de pieces de conviction ou docu.!'llents 
jucliciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par 
Ja voie diploma tique, et l' on y donnera suíte, à moins que 
des considérations particuliêres ne s'y opposent, et sous 
I' obligation de renvoyer les cri mineis et les pieces. 

Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'au
tre, à toute réclamation de frais résultnnt du transport et 
du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, 
de criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de lares
titution eles piêces de conviction et documents. 

ART. XIII. 

La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours 
aprês sa puhlication. 

ART. XIV. 

La présente Convention co,ntinuera d'être en vigueur 
jnsqu'à l'expiration de six mois aprês déclaration contraíre 
de la part de l'un des de,ux Gouvernements. 

Elle sera ralifiée, et Jes ratifications en seront échan
gées aussitôt que faire se pourrn. 

En foi de quoi, naus, Plénipotentiaires de Sa Majesté le 
Roi Régent de Portugal et de Sa Majesté l'Empereur des 
Français, avons signé la présente Conventi<m en double ex
pédition, et y avons apposé le sceau de nos armes. 

Fait à Lisbonne, le 13 Juillet 1854. 

Visconde d' Athoguia. 
(L. S.) 

E. de Lisle. 
(L. S.) 
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vite que lhe tiver sido feito, e no caso de annuencia, ser
lhe-hão abonadas as despezas de viagem, e de estada, se
gundo as tarifas e regulamentos em vigor no paiz aonde a ex
tradicção deverá ter logar. 

ART. XII. 

Quando n'uma causa crime intentada n'um dos dois 
paizes, se julgar comeniente a acareação de criminosos de
tidos no outro, ou a apresentação de objectos comprovati
vos ou de documentos judiciarios, far-se-ha o pedido por 
via diplomatica , e dar-se-lhc-ha seguimento, salvo se a isso 
obstarem considerações particulares, e com a obrigação de 
devolver os criminosos e esses objectos. 

Os Governos respectivos renunciam, cada um pela parte 
que lhe toca, a qualquer reclamação pelas despezas resul
tantes da conducção e do regresso, nos limites dos seus res
pectivos territorios, de criminosos a acarear, e da remessa 
e restituição dos objectos comprovativos e documentos. 

AHT. X'III. 

A presente Convenção só será exe·cutoria passados dez dias 
depois da sua publicação. 

ART. XIV. 

A presente Convenção continuará em execução até á 
expiração de seis mezes depois da declaração em contrario 
por parte de um dos dois Governos. 

Será ratificada, e as ratificações serão trocadas o maüs 
depressa que for possível. 

Em fé do que, nós, Plenipotenciarios de Sua Magestade 
El-Rei, Regente de Portugal, e de Sua Magestade o Impe
rado: dos Francezes, assignámos a presente Convenção em 
duphcado, e n'ella pozemos o sêllo das nossas armas. 

Feita em Lisboa, aos 13 de Julho ele 1854. 

Visconde d' Athoguia. 
(L. S.) 

E. de Lisle. 
(L. S.) 
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DECLARAÇÃO FEITA PELOS RESPECTIVOS PLENIPOTENCIARIOS, 

NO ACTO DA TROCA DAS RATIFICA.fÔllS DA CONVENÇÃO CE

LEDRA:DA ENTRE PORTUGAL E OS PAIZES BAIXOS EJ\I !2!2 

DE JUNHO DE 1854, PARA EXTRADICÇÃO RECIPROCA DE 

CRIMINOSOS, RELATIVAMENTE AO ARTIGO VII DA lliES~IA 

CONVENÇÃO. 

Declaração do Plenipotencia?·io Portuguez. 

Ú abaixo assignado, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios Estrangeiros, da Marinha e Ultramar, ao proceder 
á troca das ratificações da Convenção entre Portugal e os 
Paizes ·Baixos, para a mutua entrega de criminosos, tem a 
honra de prevenir o Sr. Roest. Van Limburg, Encarregado 
de Negocios de Sua Magestade Neerlandeza, de que o dis
posto no Artigo vu da mesma Convenção, relativamente ã 
entrega de criminosos, em virtude de uma ordem de pri
são (mandat d' arrêt), deve entender-se, pelo que toca a 
subditos Portuguezes, quando essa ordem for expedida por 
effeito de pronuncia, nos casos em que os crimes enumera
dos na mesma Convenção têem, pela lei d'este paiz, alguma 
das penas maiores. 

Rogando a S. S." se sirva· declarar ao abaixo assignado, 
que fica n' esta intelligencia, aproveita esta occasião para 
reiterar a S. s.n os protestos da sua muito distincta consi
deração. 

Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 7 
de Setembro de 1854. 

Visconde d'Athoguia. 

18M 
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!~6 REINADO DO SENIIOR D. PEDRO V. 

Declm·açã.o do Plenipotenciario Nee1'landez. 

Lc soussigné, Cbargé d' Affaires des Pays-Bas, a pris 
connaissance de la Note, par laqucllc, à l' échange des ra
tifications de la ConveJ;Jtion conclue entre les Pays-Bas et 
Ie Portugal sur l'extradltion réciproque de malfaileurs, Son 
Excelleoce Monsieur !e Vi co~ te d' A thoguiu, Ministre et 
Secrétaire d'État des Affaires Etrangeres, de la Marine et 
des Colonics, déclare que la disposition de l' Article vn de 
cette Convention, relativement à 1' extradition de malfaiteurs 
en verlu d'un mandat d'arrêt (ordem de p·r·isão), doit être 
enteodu de maniêre, pour ce qui regarde des sujets Portu
gais, à n' être applicable que lorsque ce maodat (o1·dem) 
aura été lanc6 par suíte d'un jugement ou arrêt, dans les 
cas ou les crimes, énumérés dans la Convention, sont punis, 
pur la Joj de ce pa)'s, d' une des peines majeures. 

Le soussigoé n'a aucunc objection à ce que Je susdit Ar
ticle Vil de la Conveotion, püllf· aulant qu'il conceroe l'ex
tradition de sujets Portugais, à dcmander par le Gouverne
ment Portugais, soit entend a dans lc sens indiqué par la 
Note de Son Excelleoce Monsieur le Vicomtc d'Athoguia, 
il en fait volootiers la déclaration, et profitc de celtc occa
sioo pour renoUYeler à Son Excellencc les assurances de sa 
plus baute considération. 

Lisbonr.e, 7 Septembrc 185~. 

Roest Van Limhurg. 

À Son Ex:ccllencc 1\'Ionsieur le Vicomte 
d' Athoguia, Ministre d'État des Affui
res Étrangeres, etc., etc., etc. 
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(TnADGCÇÃO OFF!ClAL.) 

O abaixo assignado, Encarregado de Negocias dos Pai
zes Baixos, tomou conhecimento da Nota, pela qual, ao 
trocar as ratificações da Convenção concluída entre os Pai
zes Baixos e Portugal, sobre a extrudicçâo reciproca de 
criminosos, S. Ex ." o Sr. Visconde d'Athoguia, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocias Estrangeiros, da Marinha 
e Ultramar, declara que a disposição do Artigo VII da mesma 
Convenção, relativamente á entrega de criminosos, em vir
tude de uma ordem de prisão, deve entender-se, pelo que 
toca a subditos Portuguezes, que ~ó terá execução quando 
essa ordem for expedida por e[eito de pronuncia, nos casos 
em que aos crimes enumerados na Convenção for applicavel 
pela lei d' este paiz alguma das penas maiores. 

O abaixo assignado nenhuma objccção põe a que o so
bredito Artigo vn da Conr.ençâo, pelo que respeita á extra
dicção de subditos Portuguezes, que for pedida pelo Go
verno Portuguez, seja tornado no sentido indicado na Nota 
de S. Ex.u o Sr. Visconde d'Alhoguia, o que de bom grudo 
declara, aproreitando esta occasião para renovar a S. Ex.a 
as seguran~as da sua mais alta consideração. 

Lisboa, 7 de Setembro de 18tH .. 

Roest Van Limburg 

A Sua Excellencia o Senhor Visconde 
d'Athoguia, Ministro d'.Estado dos 
NegociosEstra ngei ros, ele., etc., etc. 

l85tí 
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DECLARAÇÃO FEITA PELOS RESPECTIVOS PLENIPOTEN 

NA CONVENÇÃO PARA EXTRADICÇÃO RECIPROCA 

E A BELGICA A 26 

Déclarat·ion. 

Les Hautes Parties Contractanles, ayant jugé conve
nable d'échanger une déClaration concernant une stipula
tion qui ne se trouve pas dans la Convention d'extradition 
du 26 Juin 1854, sont convenues de ce qui suit: 

Lorsqu'un individu réclamé par l'un ou l'autreGouver
nernent se trouvera détenu pour dettes, en vertu d'une 
condamnation antérieure à la demande d' extradition, son 
extradition sera ajournée jusqu' à la levée de son écrou. 

La présente déclaration aura force et valeur, comme si 
elle était insérée dans la Convention du 26 J ui o 181>4. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la pré
sente déclaration, et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait à Liskane, le 29" jour du mois de Septembre 
1854. 

(L S.) Vicomte d'Athoguia. 
(L. S.) H. Carolas. 



CIARIOS SOBRE Ul'tiA ESTIPULAÇÃO QUE NÃO SE ACHA 

DE CRIMINOSOS, CELE.BRADA ENTRE PORTUGAL 

DE JUNHO DE 1854. 

(TRADUCÇÃO OFFICIA.L.) 

Decla1·ação. 

Ás Altas Partes Contratantes, tendo julgado conve
niente trocar uma declaração concernente a uma estipula
ção que não se acha na Convenção de 26 ele Junho de 1854-, 
convieram no seguinte : 

Quando um individuo reclamado por qualquer dos dois 
Governos se achar preso por dividas, em Yirtude de sentença 
anterior ao pedido de extradicção, será esta adiada até que 
lhe seja dada baixa na culpa. 
. A presente declaração terá força e vigor como se fosse 
1nserida na Convenção de 26 de Junho de 18!>4·. 

Em fé do que, os Plenipotenciarios assignaram a pre
sente declaração, e a sellaram com o sêllo das suas armas. 

Feita em Lisboa, aos 29 dias do mez de Setembro de 
1854. 

TOM. VIU, 

(L. S.) Visconde d'Athoguia. 
(L. S.) H. Carolus. 
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DECLARAÇÃO FEITA PELOS RESPECTIVOS PLENIPOTENCIARIOS, 

NO ACTO DA TROCA DAS RATIFICAÇÕES DA CONVENÇÃO 

PARA. EXTRADICÇÃO RECIPROCA DE CRllfiNOSOS, CELE

BRADA ENTRE PORTUGAL E A BELGICA A 26 DE JUNHO 

DE 1854, RELATIVAMENTE AO ARTIGO V DA MESMA CON

VENÇÃO. 

Declaração do Plenipotencim·io Pm·tugue:s. 

Ü abaixo assignado, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocios Estrangeiros, da Marinha e Ultramar, ao pro
ceder á troca das ratificações da Convenção entre Portugal 
e a Belgica para a mutua entrega de criminosos, tem a 
honra de preYenir o Sr. Henrique Carolus, Ministro Resi
dente de Sua Magestade El-Rei dos Belgas, de que o dis
posto no Artigo v da mesma Convenção, relativamente á 
detenção provisoria de criminosos, em virtude de uma or
dem de prisão (mandat d' arrét), deve entender-se, pelo que 
toca a subditos Portuguezes, quando essa ordem for expe
dida por effeito de pronunc1a, nos casos em que os crimes 
enumerados na mesma Convenção têem, pelas leis d'este 
paiz, algumas das penas maiores. 

Rogando a S. S. n se sirva declarar ao abaixo assigna
d~, que fica n' esta intelligencia, aproveita esta occasião para 
reiterar a S. s.n os protestos da sua mais distincta consi
deração. 

Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 29 
de Setembro de 18!)4. 

Visconde d' Athoguia. 

* 
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52 REINADO DO SENHOR D. PEDRO V. 

Declaração do Plenipotencia1·io Belga. 

Lisbonne, 30 Septembre 1855. 

Monsieur ]e Ministre. 

J'ai reçu la déclaration en date du 29 de ce mois, par 
laquelle Votre Excellence m' a informé que la disposition 
de l'Article v de la Convention d'extradition, conclue entre 
nos deux Gouvernements, ne sera appliquée, pour ce qui 
1·egarde les sujets Portugais, que quand !e mandat d'arrêt 
aura été décerné en vertu d'un arrêt de mise en accusation, 
et dans les cas ou les crimes énumérés dans la susdite Con
vention auront encouru par les !ois Portugaises une des 
peines majeures. 

En vous accusant reception de cette communication, 
j'ai l'honneur de vous dire, 1\'lonsieur le Vicomte, q_ue je 
n' ai aucune objection à présenter contre la restriction vo
lontaire que le Gouvernement de Sa Majesté Tres-Fidele 
apportera, sans réciprocité de la part. du Gouvernement du 
Roi, dans l' application de l' Article v cité ci-dessus. 

Je saisis avec empressement cette occasion de prier Votre 
Ex.cellence d'agréer les assurances de ma plus haute consi
dération. 

H. Carolus. 

Son Excellence Monsieur le Vi com te 
d' Athoguia, etc., etc. Lisbonne. 
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(TRADUCÇÃO OFFIC IAL . ) 

Lisboa, 30 de Setembro de 1854. 

Senhor Ministro. 

Recebi a declaração datada de 29 do presente mez, 
pela qual V. Ex.a me informou que a disposição do Arti
go v da Convenção de extradicção, celebrada entre os nos
sos dois Governos, não será applicada, no que diz 1·espeito 
aos subditos Porlttguezes, senão quando o mandado de pri
são tiver sido passado em virtude de despacho de pronuncia, 
e no caso em que os crimes enumerados na sobredita Con
venr.ão sejam punidos pelas leis Portuguezas com alguma 
das penas maiores. 

Ao accusar a recepção d' esta communicação, tenho a 
honra de declarar a V. Ex.a, que nenhuma objecção tenho 
a apresentar contra a restricção voluntaria que o Governo 
de Sua Magestade Fidelíssima introduziu, sem reciprocidade 
da parte do Governo do Rei, na applicação do supracitado 
Artigo v. 

Aproveito com prazer esta occasião para rogar a V. Ex.a 
queira aceitar as seguranças da minha mais alta conside
ração. 

H. Carolus. 

A Sua Excellencia o Senhor Visconde 
d' Athoguia, etc., etc. Lisboa. 
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DECLARAÇÃO FEITA PELOS RESPECTIVOS PLENIPOTENCIARIOS, 

NO ACTO DA TROCA DAS RATIFICAÇÕES DA CONVENÇÃO CE

LEBRADA ENTRE PORTUGAL E A FRANÇA EM 13 DE JULHO 

DE 1854, PARA EXTRADICÇÃO RECIPROCA. DE CRIMINOSOS, 

RELATIVAMENTE AO ÃRTIGO V DA MESMA CONVENÇÃO. 

Declaração do Plenipotencia1·io Pm·tuguez. 

Ü abaixo assignado, Mini~tro e Secretario d'Estado 
dos Negocios Estrangeiros e· da Marinha e Ultramar, ao 
proceder á troca das ratificações da Convenção entre Por
tugal e a França, para a mutua entrega de criminosos, tem 
a honra de prevenir o Sr. Marquez de Lisle de Siry, En
viado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario de Sua 
Magestade o Imperador dos Francezes, de que o disposto 
no Artigo v da mesma Convenção, relativamente ã entrega 
de criminosos, em virtude de uma ordem de prisão (man
dat d' an·êt), deve entender-se, pelo que toca a subditos 
Portuguezes, quando essa ordem for por effeito de pronun
cia, no caso em que os crimes enumerados na mesma Con
venção têem, pelas leis d' este paiz, alguma das penas maiores. 

Rogando a S. Ex. • se sirva declarar ao abaixo assigna
do, que fica n' esta intelligencia, aproveita esta occasião para 
reiterar a S. Ex.a os protestos da sua alta consideração. 

Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 24-
de Outubro de 1854. 

Visconde d' Athoguia. 

18M 
Outubro 
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Decla·ração do Plenipotenciario Francez. 

Le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni
potentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français, a pris: 
connaissance, en procédant à l' échange des ratifications sur 
la Convention d' extradition, conclue !e 13 J uillet dernier 
entre la France et !e Portugal, de. la No.te que Son .Excel
lence Monsieur le Ministre des.Affaires Etrangeres et de la 
Marine de Sa Majesté Tres-Fidêle !ui a fait l'honneur de 
!ui présenter, pour déclarer.:.~ <~que la disposition de I' Ar
« ti ele v de la Convention, relativement à la remise des cri
«minels, en vertu d'un mandat d'arrêt, ne recevra son 
«exécution, en ce qui concerne les sujets Portugais, que 
«quand ce mandat d'arrêt sera expédié à la suite d'un ju
«gement..dai:is ~ les cas ou les crimes énumérés dans la dite 
«Conve~!i.ci'~ - sont punis par·les !ois du Royaume de peines 
(( affiic~ixes.,~t- .infamantes (penas maiores).)) 

BiSJ~. que':Ie Gouvernement Portugais soit seu! juge, en 
ce ·qui .Je touche, de la maniêre dont il entend appliquer à 
ses sujets'~I~:~ :.~.!f~ts de la disposition de I' Ar ti ele v, !e soussi
gné s'empresse-. de pre,ndre acte de la déclnration de Mr. le 
Ministre des Affaires Etrangêres et de la Marine de Sa Ma
jesté Tres-Fidele'; et·, il profite de cette occasion pour renou
veler à Son Excellence 1\f,onsieur le Vicomte d'Athoguia les 
assurances de sa três-haute considération. 

Lisbonne, 24 Octobre 1854-. 

E. de Lisle. 

Á Son Excellence Monsieur le Vicomte 
d.' Athoguia, Ministre des Affaires 
Étrangeres, etc., etc., etc. 
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(TRADUCÇÃO OPFICIAL.) 

O abaixo assignado, Enviado Extraordinario e Ministro 
Plenipotenciario de Sua Magestade o Imperador dos Fran
cezes, tornou conhecimento, ao proceder á troca das ratifi
cações da Convenção de extradicção, concluída em 13 de 
Julho ultimo, entre a França e Portugal, da Nota que S. 
Ex. a o Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros e da ~~~ri
nha de Sua Magestade Fidelíssima lhe fez a honra de apre
sentar, a fim de cleclarar:-«que a disposição do Arti
<< go v da Convenção, relativamente á entrega de criminosos, 
<<em virtude de um mandado de prisão; não terá execução, 
«pelo que respeita aos suhditos Portuguezes, senão quando 
«esse mandado de prisão for expedido por effeito de pro
«nuncia, nos casos em que. os crimes enumerados na dita 
«Convenção são punidos pel~s~ "leis do Reino com penas 
r<affiictivas e infamantes (pe'n~: maiores).» 

Postoque o Governo ~ortuguez seja o unico juiz, pela 
parte que lhe toca, da maneira por' quejulga dever:. applicar 
aos seus .subditos os effeitos. d~t. disposição do A:r:tigo v, o 
abaixo assignado ap:r:essa-se a;.tomar. nota da declaração do 
Sr. Ministro dos Negôcio~ .-~~.trangeiros ·e da · Mru:inha · 1~.: 
Sua Magestade Fidelíssima,: e aproyeita esta. occas!ão .pârà 
renovar a S. Ex. a o Sr .. Vissonde d' Athoguia as seguranças · 
da sua ma~i,alta consideraÇão, . 

·· Lisboa, 24 de Outubro de 1854 .. 

E. de Lisle. 

A S. Ex.a o Sr. Visconde d'Athoguia, 
Ministro dos Negocios Estrangei
ros, etc., etc., etc. 

18l>i 
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CONVENÇÃO CELEBRADA ENTRE EL- REI O SENHOR DOM FER

NANDO, REGENTE Ell NOl\m DO ll'EJ, E DOM PEDRO U, IM

PERADOR DO llllAZIL, PARA .A:. REPRESSÃO E PUNIÇÃO' DO' 

CR1JUE DE FALSIFICAÇÃO DE MOEDA E PAPEIS DE CREDITO, 

COll CURSO LEGAL El\I CADA Ull DOS DOIS PAIZES, ASSI

GNADA EM LISBOA A 1:2 DE JANELRO DE 1855, E RATIFI

CADA POR PARTE DE PORTUGAL El\I 11 DE OUTUBRO, E 

PELA DO DRAZIJ. EM O 1.• DE SETEMBRO, SEND@ AS RATI

FICAÇÕES TROCADAS EM LISDOA El\1 13 DE OUTü.BRO DO' 

DITO ANNO . 

Suas Magestades El-Rei, Regente de Portugal e dos 
Algarves, em Nome do Rei, e o Imperador do Brazil, at
tentando nos males incalculaveis que resultam da falsifica
çãe da moeda e papeis de credito, com curso legal em cada 
um dos dois Paizes, quando praticada no territorio do ou
tro, c fóra conseguintemente da acção repressiva da legis
lação nacional; e reconhecendo outTosim a necessidade in
declinavel de acautelar, por meio de necessario accordo, a 
reproducção e frequcncia de tão graves crimes, os quaes, pe
los seus effeitos perniciosos e geraes, prejudicam ém com
muro a fortuna publica e privada dos dois Estados, cujas re
lações commerciaes e interesses mutuos, assim expostos a 
funestos damnos, reclamam com instancia a applicação de 
medidas urgentes e eiTicazes, que afiancem reciprocamente a 
effectiva repressão de taes attentados, e assim tambem a se
gura punição de seus auctores e c um plices : por todos estes 
motivos resolveram celebrar uma Convenção especial, e para 
este fim nomearam Seus Plenipotenciarios, a saber: 

Sua Magestade El-Rei, Regente de Portugal, ao Sr. 
Antonio Aluizio Jenis d' Atouguia, Visconde d'Atboguia, 
Par do Reino, Commendador da antiga e muito nobre Or
dem da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Merito , e da 
de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, Gram-Cruz 
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da Ordem da Legião de Honra de França, de S. Mauricio 
e S. Lazaro de Sardenha, e de Lel\poldo da Belgica, Com
mendador da Ordem Militar de S. Fernando de Hespanha, 
M:inistro e Secretario d'Estado dos Negocias Estrangeiras. 
e dos da Marinha e Ultramar, etc., etc. 

E Sua 1\Iagestade o Imperador do Brazil, ao Doutor 
Antonio Peregrino Maciel l\lonteiro, do Seu Conselho, Of
ficial da Ordem Imperial do Cruzeiro, Gram-Cruz da de 
C_hristo de Portugal, e Seu Enviado Extraord inario e Mi
mstro Plenipotenciario junto de Sua J\'Iagestade Fidelíssima. 

Os quaes, tendo trocado os seus plenos poderes, que 
foram · achados em boa e devida fórrna, concordaram nos 
Artigos seguintes: 

ART. J. 

Todo aquelle que commetter em· territorio Porluguez 
alguns dos crimes declarados no Capitulo 6.0

, Secção 1.a, 
Artigos ccvr, ccvn, ccvm, cctx, ccx e ccx1, (I) do Co-

(l) E is-aqui o texto dos seis Artigos a que se a Ilude: 

.ART CCVI. 

Aquelle que falsificar moeda, fabricando com falso peso ou falso lo· 
que al;:;uma peça de moeda de oiro ou prata da fórma d'aquellas que têem 
Curso legal no Reino, e a passa r usanLio d' ell a por qualquer maneira, ou 
a expozer ú venda ; e bem ass im aquelle que por concerto com o fabrica· 
dor, ou sendo seu cumplice, pratica r qualquer d'este actus, ou n'elles ti
ver parte, será condemnado a trabalbos publicos por toda a vida 

§ unico. Se houver sómente a fabricação , a pena será de trabalhoi 
Pnblicos tcmporarios. 

A r t. xx:.-..:m e r e f. 
AR1.' . CCYIL 

. Aquelle que, sem concerto com o fabricador e sem que seja seu cum
Phce, passar a dita moeda falsificada ou a expozer á venda, será condem
nado na pena de trabalhos publicos temporarios. 

Art. À'X.."'CTII c r e f. 
ART. CCVIIJ. 

A pena de trabalhos publicos temporarios será imposta: 
1.0 Ao que sem auctorisação l ~ga l fabricar c passa r ou cxpozer ú 1•enda 

qualquer peça de moeda de oiro ou prata com o mesmo valor das legitimas; 
2. 0 Ao que cercear ou por quahpter modo diminuir o valor de a lgu· 

ma Lias ditas peças legitimas, e passar ou expozer á venda a moeda assim 
falsificada; 

3.• Ao que, por concerto ou cumpl icidade com o falsificador, prali· 
car al"um dos netos declarados n' es te Artigo ou n'e ll es Livcr par te. 

§ 1. 0 Se a moeda as im falsificaua não foi exposta á venda nem clle
gou a passar-se, a pena será a prisão correccional de um até lres annos. 

9 2.• O qne passar a dita moeda falsificada por qualquer dos modos 
declarados n'este Artigo, ou a expozer á venda, não se concertando nem 

18lSlS 
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digo Penal Portuguez, promulgado por Decreto de 10 de 
Dezembro de 1852, falsificando moeda metallica que tenha 
curso legal no Imperio do Brazil, passando ou introduzindo 
moeda assim falsificada, ou expondo-a á venda, será punido 
segundo as regras e com as penas estabelecidas para taes 
crimes nos referidos Artigos relativos á falsificação de moeda 
metallica Portugueza. 

ART. JI. (1) 
As penas impostas no Artigo ccxv, (~) do mesmo Codigo 

Penal ao que falsificar qualquer Titulo ao portador aucto
risado por Lei, e ao que fizer uso d' esse Titulo falsifi cado, 
ou o introduzir no territorio Portuguez, são extensiyas aos 

sendo cumplice com o falsificador, será condemnado ao maximo da prisão 
corr eccional e ao maximo da multa . 

Art. XXXII e ref. j X XXVIII, XLI e ref. 

ART. ccrx. 
Se em qualq uer dos casos declarados nos A rligos antecedentes o pas

sador teve conhecimento da falsidad e só depoi s de ler recebido a moeda 
como verdadeira , a pena será a da multa conform e a sua renda, de quinze 
dias a um anno , mas nnnca inferi or ao dobro elo valor represen tado pelas 
peças de moeda falsa que passou. 

AR'.r . CCX. 

As penas determinadas nos Artigos d' esta Secçilo para os passadores 
da moeda falsilicada, se applicam aos que a introduzem no territorio Portu
guez. 

Art. XLI, CCVIU e seus §§. 

A RT. ccxr. 
Nos diversos casos declaraclos n9s ArLi gos antecedentes, se a moeda 

não for de oiro ou prata, mas de oulro me.lal, terão Jogar nas penas as se· 
guintes modificações : 

1.0 Se a pena decretada for a de traball10s publicos por toda a vida , 
impor-se-ha a ternporaria de trabalhos publicos . 

2. 0 Se a pena for de trabalhos publicos tcrnporarios , impor-se-ha a de 
prisão maior temperaria com trabalho. 

3.• A prisãe correccional seni de tres mezes até um anuo. 
4. • Se for o muximo da prisão correccionnl , impor-sc-hll a de prisão 

de seis mezcs até dois annos. 
Art. xxxnr, xxxrv e xmx, Art. xxxvux e ref. 
(1) Vide, na data de 13 de Outubro de 1855 , as declarações dos reli· 

pectivos Plenipolenciarios sobre a intelligeucia <!' es te Arligo. 

(2) ART. CCXV. . 

Aquclle que fal sificar qualquer litulo ao portador auctorisado por Lei, 
e bem ass im o que Jizer uso d'esse titulo fal sificado ou o introduzir no ~er
ritorio P ortuguez, será condemnado a trabalhos publicos por toda a v1da. 

Art. XXXIII e ref. . 
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falsificadores de Papel moeda, Notas do Banco, Bilhetes do 
Thesonro, ou quaesquer outros Títulos auctorisados por Lei 
Brazileira, e assim tambem aos introductores e passadores 
de taes Títulos assim falsificados. 

ART. UI. 

Reciprocamente todo aquelle que no territorio do Bra
zil commetter a respeito da moeda que tenha ~urso legal 
em Portugal, ou de Titulo ao portador, auctorisados por 
Lei Portugueza, algum dos crimes enumerados nos Artigos 
antecedentes da presente Convenção, será punido segundo 
as regras e com as penas que as Leis do lmperio do Brazil 
estabelecem para a punição d'esses crimes, commettidos a 
respeito da moeda que tenha curso legal no Brazil, e dos 
Ti tu los de que trata o Artigo II d' esta mesma Convenção, 
auctorisados por Lei Brazileira. 

AUT. IY. 

Se a Legislação Penal de qualquer dos dois Paizes for 
no futuro alterada em relaçiio ãs disposições dos preceden
tes Artigos, fica entendido que os crimes a que se referem 
as mesmas disposições serão punidos em cada um dos dois 
Paizes, segundo as regras e com as penas que então se acha-
rem decretadas. · 

ART. V. 

As duas Altas Partes Contratantes tomarão cada uma 
por si, ou a requisição dos Agen tes ])iplomaticos ou Con
sulares da outra, todas as medidas administrativas que fo
rem necessarias para obstar a taes crimes, como se acham 
especificados nos seus respectivos Codigos, e bem assim 
para perseguir, fazer processar e punir os criminosos, quando 
tenha sido impossível prevenir a perpetração dos mesmos 
cnmes. 

ART. VJ. 

Alem dos Agentes do Ministerio Publico, conforme se 
acha estabelecido na Legislação dos dois Paizes, são com
petentes para accusar os crimes acima especificados os Con
sules e Vice-Consules da nação, cuja moeda e papeis de cre
dito forem falsificados no territorio da outra, e assim tam
bem seus procuradores legalmente constituídos. 

1851) 
Janeiro 
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ART. VII. 

Sendo a intenção das duas Altas Partes Contratantes 
não dar nos seus respectivos territorios asylo aos réus dos 
crimes mencionados na presente Convenção, concordam na 
extradicção dos mesmos réus: 

1.0 Se o criminoso pertencer ao paiz cujo Governo fi
zer a reclamação; 

2. 0 Se o criminoso for reclamado pelo Agente Diplo
'malico do paiz em que tiver sido commettido o delicto. 

ART. VJII . 

A reclamação de que se trata deverá ser acompanhada 
da sentença condemnatoria, em original ou por copia au
thentica, ou de despacho de pronuncia, segundo as fórmas 
prescriplas pela Legislação do Governo reclamante. 

Poderá com tudo verificar-se a prisão do delinquenterecla
mado, independentemente da apresentação da sentença ou 
despacho de pronuncia, em virtude de uma ordem emanada da 
Auctoridade competente, expedida em conformidade da Le
gislação respectiva, com a designação dos factos imputados, 
das disposições penaes que lhes correspondam, e dos signaes 
pessoaes dos réus, a fim de facilitar-se a sua busca e captura. 

Mas n' este caso a prisão ou detenção não poderá sub
sistir alem do tempo de oito mezcs, dentro dos quaes, por 
parte do Governo reclamante, deverá ser apresentada a sen
tença condemnaloria, ou o despacho de pronuncia, para se 
effectuar a extradicção. Na falta de tal apresentação, será o 
réu posto em liberdade. 

ART. IX. 

Se o individuo, cuja entrega se reclamar, tiver commet
tido algum crime no paiz aonde se tiver refugiado, e por 
elle for processado, a sua extradicção só poderi.l ter Jogar 
depois de haver soffrido a pena, ou haver sido absolvido. 

ART. X. 

Todos os objectos appreheodidos ao réu na occasião da 
sua prisão, e que conslituirem os instrumentos do crime, 
ou quaesquer outros que possam concorrer para a prova 
d' elle, serão remettidos ao Governo reclamante no acto da 
enlrega do mesmo réu. 
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ART. XI. 

Em nenhum caso terá Ioga r a extradicção do delinquente 
quando, pela Legislação do paiz em que se asylar, houver 
prescripto a acção ou a pena imposta ao crime de que for 
accusado. 

ART. XII. 
O criminoso entregue em virtude d'esta Convenção não 

poderá ser julgado por nenhum crime anterior á extradic
ção, distincto do que a motivára, salvo se for da mesma na
tureza. 

ART. XIII. 

As despezas provenientes da captura, prisão e manu
tenção dos réus, cuja extradicção for effeituada, ficarão a 
cargo do paiz em que elles se houverem asylado; as des
pezas de transportes correrão por conta do Governo recla
mante. 

ART. XIV. 

A presente Convenção será ratificada depois de ser ap
provada pelos respectivos Poderes Legislativos, e só será 
executaria dez dias depois da sua publicação na Folha of
:fjcial do Governo dos dois Paizes. 

ART. XV. 

A troca das ratificações terá Jogar n'esta Côrte depois 
da Sancçâo Legislativa nos dois Paizes, no praso de seis 
mezes, ou antes se for possível. 

Em fé do que, nós, Plenipotenciarios de Sua Magestade 
El-Rei, Regente de Portugal e dos Algarves, e de Sua Ma
gestade o Imperador do Brazil, ass ignãmos a presente Con
venção, e a sellámos com o sêllo das nossas armas. . 

Feita em Lisboa, aos 12 dias do mez de Janeiro de 
1855. 

Visconde d' Atboguia. 
(L. S.) 

Antonio Peregrino Maciel Monteiro. 
- (L. S.) 

1855 
Janeir() 
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I . 

DECLAUAÇÕES DOS RESPECTIVOS PLENIPOTENCIARIOS SOBRE 

A INTELLIGENCIA DO ARTIGO 11 DA CONVENÇÃO, ENTRE 

PORTUGAL E O BRAZIL, DE 12 DE JANEIRO DE 1855, PAUA 

A REPRESSÃO E PUNIÇÃO DO CRii\ffi DE FAl-SIFICAÇÃO 

DE MOEDA E PAPEIS DE CREDITO, COJII CURSO LEGAL 

El\1 CADA UJII DOS DOIS PAIZES. 

Declaração do Plenipotenciario Portuguez. 

Ü abaixo assignado, Ministro e Secretario d'Eslado 
dos Negocias Estrangeii:os e dos da Marinha e Ultramar, 
ao proceder á troca das ratificações da Convenção celebrada 
entre Portugal e o Brazil, em 12 de Janeiro ultimo, para 
a repressão e punição do crime de falsificação de moeda e 
papeis de credito, com curso legal em cada um dos dois 
paizes, julga convenieQte declarar a S. Ex.' o Sr. Antonio 

· Peregrino Maciel Monteiro, Enviado Extraordinario e l\fi
nistro Plenipotenciario de Sua Magestade o Imperador do 
Brazil, a fim de para o futuro se evitar qualquer inexacta 
interpretação do Artigo n da citada Convenção, que a dis
posição do mesmo Artigo, aonde se diz: <<Quaesquer Títu
los auctorisados por lei Brazileira» deve entender-se« Títulos 
ao portador>>, e que a criminalidade, de que trata o mesmo 
Art.igo, respeita sómente aos falsificadores de taes Títulos. 

Espera pois o abaixo assignado que S. Ex:.n o Sr. An
tonio Peregrino Maciel Monteiro, convencido dos justos 
fundamentos que aconselham esta declaração, não deixará 
de responder-lhe que é essa a intelligencia que por parte 
do seu Governo se deve dar ao citado Artigo. 

O abaixo assignado aproveita esta occasião para reiterar 
a S. Ex.' os protestos da sua alta consideração. 

Secretaria d'.Estado dos Negocias Estrangeiros, em 13 
de Outubro de 1855. 

Vis~onde d' Athogui.a. 

1855 
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Declaração do Plenipotencim·io Brazileiro. 

Legação Imperial do :Brazil.-Lisboa, 13 de Outubro de 1855. 

O abaixo assignado, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador do Brazil, e Seu Enviado Extraordinario e Mi
nistro Plenipotenciario n'esta Côrte, tem a honra de accusar 
a recepção da nota, que S. Ex.11 o Sr. Visconde de Atho
guia, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios Estran
~eiros, houve a bem dirigir.-lhe com o fim de solicitar do 
mesmo abaixo assignado lima declaração authentica ácerca 
do genuino sentido do Artigo n da Convenção celebrada, 
em 12 de Janeiro do anno corrente, entre o Brazil e Por
tugal, para a repressão e punição do crime de falsificação da 
moeda e papeis de credito com curso legal em cada um dos 
dois paizes. 

Pelos motivos allegados na Nota citada, julga o Sr. Vis
conde d' Athoguia conveniente fi xar-se por invariavel teor 
a intelligencia das seguintes palavras do indicado Artigo: 
«Quaesquer Títulos auctorisados por lei Brazileira»; as 
quaes, segundo a opinião de S. Ex.a, se referem tão só
mente aos Títulos ao portador, e não a quaesquer outros 
de diversa especie. 

A este res.peito tem o abaixo assignado de observar ao 
Sr. Visconde d'Athoguia que, havendo-se determinado com 
escrupulosa precisão o sentido das palavras a que S. Ex.a 
allude, nas conferencias verbaes que tiveram logar durante 
a discussão do Projecto de Convenção, escusado fõra outra 
qualquer ulterior declaração tendente a esclarecer o sentido 
das referidas palavras; sendo por outro lado manifesto que, 
comprehendendo-se na disposição penal do designado Ar
tigo n da Convenção a contrafacção do papel-moeda, notas 
do Banco e bilhetes do The~ouro do Imperio do Brazil, en
tendido devia ficar que a generalidade ou amplificação 
contida no mesmo Artigo participa tambem da natureza de 
taes Títulos, cuja falsificação, segundo o pensamento do Con
venio celebrado, se tinha. em vista acautelar ou punir. 
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Sem embargo porém do que fica ponderado, e desejando 
o abaixo assignado satisfazer aos desejos do Sr. Visconde 
d'Atboguia no ponto de que se trata, nenhuma duvida tem 
de aceitar, como ora o faz, a lirilltação proposta por S. Ex. a, 
a qual se acha aliãs inteiramente em harmonia com as re
soluções accordadas nas conferencias acima alludidas. 

Por esta occasião o abaixo assignado tem a honra de 
renovar ao Sr. Visconde'd'Athoguia a segurança da sua dis
tincta estima e elevada consideração. 

Antonio Peregrino 1\laciel Monteiro. 

18li11 
Outubro 
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CONVENÇÃO CELEBUADA ENTRE EL-REI O SENHOR DOM PE 

ENTREGA DE MARINHEIROS DESERTOUES, ASSIGNADA El\1 LIS 

1JE POUTUGAL El\1 18 DE JULHO DE 1857, E PELA DA BEL 

ElU LISBOA E.l\1 !29 DE SETEMBRO D'ESTE ULTIMO ANNO. 

Sua Magestade o Rei de Portugal e dos Algarves e Sua 
Magestade o Rei dos Belgas, desejando de commum accordo 
concluir uma Convenção para a captura reciproca dos ma
rinheiros desertores, muniram para este fim de Seus pleno~ 
poderes, a saber: . 

Sua Magestade o Rei de Portugal e dos Algarves, o 
Senhor Antonio Aluizio Jervis d' Atouguia, Visconde d' Atho
guia, Par do Reino, Commendador da Antiga e Muito Nobre 
Ordem da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Merito, e 
de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, Gram-Cruz 
da Ordem Imperial da Legião de Honra de França, da de 
S. Mauricio e S. Lazaro de Sardenha, da de Leopoldo 
da Belgica, e Cavalleiro Gram-Cruz da Ordem do Leão 
Neerlandez, Commendador da Ordem Militar de S. Fer
nando de Hespanha, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocias Estrangeiros, da Marinha e Ultramar, etc., etc., etc. 

E Sua Magestade o Rei dos Belgas, o Senhor Henri
que Carolus, Seu Ministro Residente junto de Sua Mages
tade Fidelíssima, Official da Ordem de Leopoldo, Commen
dador da At:ltiga e Muito Nobre Ordem da Torre e Espada, 
do Valor, Lealdade e Merito, Commendador da Ordem da 
Legião· de Honra, Comrnendador de numero da Ordem de 
Carlos 111 de Hespanha, Official da Ordem do Ramo Ernes
tino de Saxonia, e da do Merito Civil de Saxonia Real, 
Cavalleiro da .Ordem de Henrique de Brunswick, e da de 

_ Alberto d' Anhalt, etc., etc. 
Os quaes, depois de se haverem communicado seus pie-



DRO V, E LEOPOLDO I, REI DOS BELGAS, PARA A MUTUA 

1IOA A 29 DE FEVEREIRO DE 1856, E RATIFICADA POR PARTE 

GlCA EM 24 DE AGOSTO, SENDO AS l\ATIFJCAÇÕES TROCADAS 

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves et Sa 
Majesté !e Roi des Belges, désirant d'un commun accord 
conclure une Convention pour l'arrestation réciproque des 
marins déserteurs, ont muni à cet effet de Leurs pleins 
pouvoirs, savoir: 

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, le Sieur 
-Antonio Aluizio J ervis d' Atouguia, Vicomte d' Athoguia, 
Pair du Royaume, Commandeur de l'Ancien et Tres-Noble 
Ordre de la Tour et de l'Épée, de la Valeur, de Ia Loyauté 
et du Mérite, et de celui de Notre Dame de la Conception 
de Villa Viçosa, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Lé
gion d'Honneur de France, de St Maurice et de St La
zare de Sardaigne, de l'Ordre de Léopold de Belgi<jue, et 
Chevalier Grand-Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, 
Commandeur de l'Ordre Militaire de St Ferdinand d'Es
pagne, Ministre et Secrétaire d'État des Affaires Étrangeres, 
et de la Marine et des Colonies, etc., etc., etc. · 

Et Sa Majesté le Roi des Belges, !e Sieur Henri Caro
lus, Son Ministre Résident prês Sa Majesté Três-Fidele, 
Officier de l'Ordre de Léopold, Commandeur de l'Ancien et 
Três-Noble Ordre de la Tour et de I'Épée, de la Valeur, de 
la Loyauté et du Mérite, Commandeur de l'Ordre de la Lé
gion d'Honneur, Commandeur de nombre de l'Ordre de 
Charles III d'Espagne, Officier .de l'Ordre de la Branche 
Ernestine de Saxe, et de celui du Mérite Civil de la Saxe 
Royale, Ch,evalier de l'Ordre de Henri de Brunswick, et de 
celui d' Albert d' Anhalt, etc., etc. 

Lesquels, aprês s' être communiqué leurs pleins pou-

tsss 
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nos poderes, achados em boá e devida fórma, convieram 
nos Artigos seguintes: 

ART. I. 

Os Consules respectivos poderão fazer capturat: e re
metter, quer seja para bordo, quer para o seu paiz, os ma
rinheiros que tiverem desertado dos navios da sua nação 
n'um dos portos da outra. Para este effeito, dirigir-se-hão 
por escripto ás Auctoridades locaes competentes, e justifi
carão com documento original ou copia authentica do mes
mo, extrahida dos registros do navio ou do rol de equipagem,. 
ou por outros documentos officiaes, que os indivíduos, que 
reclamam, faziam parte da dita equipagem. Em virtude 
d' este pedido, assim justificado, ser-lhes-ha concedida a en
trega. 

Dar-se-lhes-ha todo o auxilio para a busca e captura 
dos ditos desertores, que serão mesmo detidos e guardados 
nas cadeias do paiz, á requisição e á custa dos Consules, 
até que estes agentes tenham achado occasião de os ·mandar 
para o seu destino. Se comtudo esta occasião se não apre
sentar no espaço de dois mezes contados do dia da captura, 
serão os desertores postos em liberdade, e não poderão ser 
IJ).ais presos pelo mesmo motivo. 

Fica entendido que os marinheiros, subditos da outra 
Parte, serão exceptuados da presente disposição, salvo se 
estiverem naturalisados cidadã1ls de outro paiz. 

Se o desertor tiver commettido algum delicto, a sua 
entrega ficará differida até que o. tribunal competente tenha 
proferido sentença, e esta baja sido executada. 

ART. H. 

A presente Convenção só vigorará dez dias depois da 
sua publicação na Folha official de cada um dos dois paizes . 

• 
ART. III. 

A presente Convenção continuará em vigor até passados 
seis mezes depois de declaração em contrario de algum dos 
dois Governos. 

Será ratificada, e as ratificações trocadas em Lisboa 
dentro do mais curto praso que for possível. 
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voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des 
Articles suivnnts: 

AllT. I. 

Les Consuls respectifs pourront f a ire arrêter et renvoyer, 
soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient 
déserté des hâtiments do leur nation dans un des ports de 
I' autre. A cet effet ils s' adresseront par écrit aux Autorités 
locales compétentes, et j~stifieront par l' exhibition, en ori
ginal ou en copie durnent certifiée, des régistres du hâti
ment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents 
officiels, que les individus, qu'its réclament, faisaient partie 
_du dit équipage. Sur cetle demande, ainsi justifiée, la re
mise leur sera accordée. 

Illeur sera douné toute aide pour la recherche et l'ar
restation des dits déserteurs, qui seront mêrne détenus et 
gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la requisition et 
aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé 
une occasion de les faire partir: Si, pourlant, cette occasion 
ne se présentait pas dans un délai de deux mois, à cornpter 
du jour de l' arrestation, les déserteurs seraient mis en li
herté, et ne pourraient plus être arrêlés pour la même 
cause. 

Il est entendu que les marins, sujets de l'autre Partie, 
seront exceptés de la présente dispositiou, à moins qu' ils 
ne soient naturalisés citoyens d'un autre pays. 

Si le déserteur avait commis quelque délit, son renvoi 
serait différé josqu' à ce que !e tribunal cornpétent"eut rendu 
son jugement, et que ce jugement eut reçu son exécution. 

AltT. II-

Le présente Comention ne sera exécutoire qne dix jours 
aprês son insertion dans le Journal officiel de cbacun des 
deux pays. 

ART. III. 

La présente Convention continuera à être en vigueur 
jusqu'à l'expiration de six mois aprês la déclaration con
traíre de l'un des deux Gouveroements. 

Elle sera ralifiée, et les ratifications en seront échan
gées à Lisbonnc aussitôt que fa~re se pourra. 

18B6 
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Em fé do que, os Plenipotenciarios respectivos assigna
ram esta Convenção, e lhe pozeram o sêllo de suas armas. 

Feita em Lisboa, aos 29 de Fevereiro de 1856. 

(L. S.) Visconde d'Athoguia. 
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En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont si
gné cette Convéntion, et y ont apposé Je sceau de leurs 
.armes. 

Fait à Lisbonne, le 29 Février 18n6. 

(L. S.) H. Carolus .~ 

181>6 
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CO VE ·ç:\o CELEBRADA E~TRE EL-REI O SENHOll DO:U PEDRO 

PII.OCA AD:UISS:\0 DE CONSULES NAS RESPECTlVAS PROVIN 

11156, E RATIFICADA POU PARTE DE PORTUGAL mi 15 DE 

ANNO, SEN DO AS R,\TIFICAÇÕES TllOCAO.\S N,\ liA YA El\[ .. 

Sa Majesté le Roi de Portugal et dcs Alcrarves et Sa 
1\lajc té \e Roi cs Pa · -Ba , Youlant re scrrer ]e lieo d'ami
tié qui lcs unisscnt i heurcusemcnt, et a surcr aux rela
tions commercinlcs dcs deux Nalions toullc développement 
ainsi que la plus nmple prolection possibl , onl reconnu que 
l'un des moyen le plus ell1cace pour atleindre re dou
ble bul, serait d'admcllre réciproquement dcs Coosuls dans 
les principaux ports dcs Colonics respectivcs. 

Lcurs Majcslés clésirant en mGrne temps déterminer d'unc 
maoiêre claire el préci e lcs devoir , droits et priviléges de 
Leur Consul~ dau ce même Colonies, oot comenue de 
négocier à cct effet une Comenlion spéciale, ct ont en con
séqurnce nommé pour l.eurs Plénipotentiaircs, suvoir: 

Sa l'llajeslé lc Ro i de Portugal et dcs Algarvcs, le Sicur 
Jo ·eph l\lauricc Correia Henrique , Vicomle d Sei al, du 
Conseil de a l\lajesté le Roi de Portugal, Commandeur de 
l'Ordre d u C h ri t cl de celui de Nolrc Da me de la Conceplion 
de Vil la Viçosa, Grand Croix de I'Ordre du Lion N~rlanduis, 
des Ordres de S' 0 Annc ct de 51 Stanislas de Ru ie, de Léo
pol .l de Beltl'ique, de la Couronne de Fer d' Autrichc, d'.Albert 
le Yaleureu · de Saxe, Commnndeur de l'Ordre de Danebrog 
de Danemarck, décoré de l'Ordre lmpérinl Otloman de Ni
cban Iflibar de la premicrc class , et EnvO)'é Extraordinnircet 
1\linislrc Plénipotentiaire de Sa Majcslé Trê -Fidêle pré Sa 
l\lajc lé le Roi des Pa s-Ba. ; et Sa l\Inje lé le Roi de Pays
Bas, le Sieur FlorenLAdrien Baron Van Hal l, ChcYalierGrand 
Croix de l'Ordre du Lion Nécrlundnis, de I'Ordrc de la Cou-



V, E GUILllERl\IE Ill, REI DOS PAlZES DATXOS, PARA A RECI

CJA UI.TRAJIJAUI 'AS, AS IGNADA 'A IIAYA A 3 DE JUNHO DE 

J LUO, E PEI.A DOS PAlZES DAJXOS EliJ 27 DE JUNHO DO DITO 

7 DE SETEMBRO DE 1857. 

(TRADUC(i.O OTFICIAL. 

Sua Mage tade EI-Rci de Porluaal e dos Algarve , e 
Sua Mage tade EI-Rci do Paizes Baixos, querendo estrei
tar o laços de amisade que tão felizmente o unem, e se
gurar ils rcla~õcs commercines <la duas Nações todo o des
envolvimento, lJem como a mais ampla prolccçuo pos ivel, 
reconheceram que um dos meio rnajs-"effiCilze para con eguir 
aquelles dois fin , eria de adm.itlir reciprocamente Con ule 
no principaes porto das Colonias re pectivas. 

Suas Magcstadcs, desejando ao mesmo tempo delermi
n~r de um modo claro e preciso os deveres, direito c pri
vtlegio de Seu Consules nas ditas Colonia , convieram em 
n "'ociar para sse effeito uma Conven~iio especial, c nomea
ram em consequencin para seus Plenipotenciurios, a saber: 

Sua Mngeslade EI-Rei de Portugal e dos Algarves,, ao 
Sr. José Mauricio Correia Henriques, Visconde de Sei al, 
do Con elho de Sua ~lage tade EI-Rei de Portugal, Com
mettdador da Ordem de Chri to e da de Nos a Senhora da 
Concciç~o de Villa Viçosa, Gram-Cruz da Ordem do Leão 
Nccrlandcz, das Ordens de Snnt'Anna e de S. E lani lau 
da R~ ia, de Leopoldo da Bel.,.ica, da Corôa de Ferro de 
Au lr1a, de Alberto o Valoroso de Saxonía, Commendador 
da Ord 'm de Danebrog de Dinamarca, condecorado com H 

Ordem Imperial Otlomana de Nichan lftihar de primeira 
e~a ~e, e Enviado Extraordinario c Mini lro Plenipoten
Ctano de S_ua l\Iageslade Fideli sima junto de Sua M~ge -
ta~c El-Ret dos Paizes Bai:os; e Sua Ma()'e tade El-Re1 do 
Patzes Bai.·o 1 ao.Sr. Florencio Adriano, Barao Van Ilall, Ca-

' 1856 
Junho .. ,, 
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1856 ronne de Chêne, de l'Ordre du Faucon Blanc de Saxe-Wei-
.Tunho d 1 · d 3 mar, e l'Ordre de Léopold de Be g1que, e l'Ordre de la 

Branche Ernestine de la Maison de Saxe, de l'Ordre Im
périal Russe de I' Aigle Blanc, de l'Ordre des Guelpbes de 
Hanovre et de }'Ordre Impérial de. Léopold d' Autriche, 
Son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangêres; et le Sieur 
Pierre Myer, Commandeur de I'Ordre du Lion Néerlandais, 
Son Ministre des Colonies. 

Lesquels, aprês s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, 
trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les Articles sui
vants: 

AUT. I. 

Des Consuls Généraux, Cons·uJs, Vice-Consuls et Agents 
Gonsulaires seront rédproquement admis dans tous les ports 
des Possessions d'Outremer ou Colonies respectives des deux 
Hautes Parties Contractaotes qui sont ouverts aux navires. 
de toutes nations. 

ART. li. 

Les. Consuls Gén.éraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents 
Consulaires du Portugal et des Pays-Bas, dons les Colonies 
des deux États, seront réciproquement considérés comme 
des agents commerciaux, protecteurs du commerce mariti
me de leurs nationaux, dans les por,ts de la circo!lscription 
de leur arrondissement consulaire. Ils seront soumis aux 
!ois tant civiles que criminelles du pays ou ils résideront, 
3auf les exceplions que la présente Convention établit en leur 
faveur. 

ART. 111. 

Avant d' être admis à I' exercice de leurs fonctions et de 
jouir des immunités qui y sont attachées, les Consuls Gé
néraux, Consuls et V:ice-Consuls devront produire une com
mission en due forme au Gouvernement métropolitain dans 
la Colonie duque! ils sont appelés à résider. 

Apres avoir obtenu I' exéquatur, qui sera aussi prompte
ment que possible contresigné ou enregistré par le Gou
verneur de Ia Colonie, les dits Agents Consulaires auront 
droit à la protection dn (l·ouvernement, et à 1' assistaoce des 
Autorités locales pour le J.ibre exercice de leurs fonctions. 

Dans Ie cas ou les Hautes Parties Contractantes juge-
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valleiro Gra,m-Cruz da Ordem do Leão Neerlandez; da Ordem 
da Corôa de Carvalho, da Ordem do Falcão Branco de Saxe
Weimar, da Ordem de Leopoldo da Belgica, da Ordem do 
Ramo Ernestino da Casa de Saxonia, da Ordem Imperial 
Russa da Aguia Branca, da Ordem dos Guelphos de Hano
ver, e da Ordem Imperial de Leopoldo de Austria, Seu 
Ministro d'Estado e dos Negocias Estrangeiros; e ao Sr. 
Pedro Myer, Commendador da Ordem do Leão Neerlaodez, 
Seu Ministro das Colonias. 

Os quaes, depois ne se haverem commúnicado os seus 
plenos poderes, achados. em boa e devida fórma, convieram 
nos Artigos seguinte~: 

ART. I. 

Serão reciprocamente admittidos Consules Geraes, Con
sules, Vice-Consules e Agentes Consulares em todos os portos 
das Possess.ões do Ultramar ou Colonias respectivas das duas 
Altas Partes Contratantes que estão abertos aos navios de 
todas as nações: 

ART. II. 

Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e Agentes 
Consulares de Portugal e dos Paizes Baixos, nas Colooias 
dos dois Estados, serão reciprocamente considerados como 
Agentes commerciaes, protectores do commercio marilimo 
d?s seus nacionaes, nos portos da circumscripção do seu 
d1stricto consular. Estarão sujeitos ás leis tanto civis como 
criminaes do paiz onde residirem, salvas as eX.cepções que 
a presente Convenção estabelece em seu favor. 

ART. III. 
Antes de serem admittidos ao exercício das suas func

ções e de gosarem das immunidades que lhes são inheren
tes, deverão os Consules Geraes, Consules e Vice-Consules 
apresentar uma .Patente em devida fórma ao Governo me
tropolitano em cuja Colonia são chamados a residir. 

~epois de .obterem o exequatur, que será, com a maior 
brev1dade posStVel, referendado e registrado pelo Governa
dor da Colonia, terão os ditos Agentes Consulares direito á 
nrotecção do Governo, e ao auxilio das Auctoridades lo
eaes para o livre exercício das suas funcções. 

Quando as AltM Partes Contratantes julgarem conve-
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:raient à propos de retirer oa de fa ire retirer p~ les Gou
verneurs des Colonies respectives l'exéquatur déti..vré ·à une 
Autotité Consulaire, le rnotif en sera indiqué. 

ART. IV. 

Les Cor.suls Généraux, Consuls et Vice-Consuls respe
ctifs sont autorisés à placer, au-dessus de la porte extérieure 
de leur maison, un tableau aux Armes de leur Gouverne
ment, avec l'inscri.ption: Consulat ou Vice-Consulat de .... :. 

Il est bien entendu que cette marque extérieure ne 
pourra jamais étre considérée com me donnant droit d' asile, 
ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui J'habi
tent aux poursuites de la justice territoriale. 

AUT. V. 

Il est néanmoins entendu, ,que les archives et docu
ments relatifs aux affaires des Consulats seront protégés 
contre toute recherche, et qu'aucune Autorité ni aucun Ma
gistral ne pourra d'une maniêre quelconque ,et sous aucun 
prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir. 

ART. VI. 

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents 
Consulaires des deux Pays, établis dans les Colonies respe
ctives, ne serout investis d'aucun caractere diplomatique. 

Toute demande adressée à l'un des deux Gouvernements 
métropolitains devra être faite par I' entrem i se de l' Agent di
plomatique, résidant à Lisbonne ou à la Haye. À défaut 
d'un tel agent et en r.as d'urgence, le Consul Genéral, Con
sul ou Vice-Consul pourra faire lui-méme la demande au 
Gouvernement de la Colonie, en prouvant l'urgence et en 
exposant les motifs pour lesquels la demánde ne saurait êLre 
adressée aux A.utorités subalte~nes, ou en démontrant que 
Ies demandes, antérieurement udressées à ces Autorités se~ 
raient restées sans effet. 

ART. VII. 

Les Consu]s Généraux et Consu]s respectifs auront le 
droit de nommer des Agents Consulaires dans les ports men
tionnés à l'Article 1 ~e la présente Convention. 
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nie?te cassar ou mandar cassar pelos Governadores das Co
Jantas respectiva3 o exequatur concedido a uma Auctoridade 
Consular, indicar-se-ha o motivo que para isso houver. 

ART. IY . 

. Os Consules Geraes, Consules e 'ice-Consules respe
ctivos ficam auctorisados a collocar, por cima da porta ex
terior da sua casa, um quadro com as Armas do seu Go
verno, tendo por inscripção: Consulado ou Vice-Consulado 
de ..... . 

Fica bem entendido que e te signal externo nunca po
d~rá considerar-se como dando direito de as)' lo, nem podendo 
subtrahir a casa e os que a habitam ás pesquizas da justiça 
terri lo ria!. 

ART. V. 

Fica comludo entendido, que os archivos e documentos 
relativos aos ncgocios dos Consulados serão protegidos con
tra qualquer busca; e que nenhuma Auctoridade, nem ne
nhum Magistrado poderá, seja de que modo for e debaixo de 
pretexto algum, devassa-los, apprehende-los ou examina-los. 

ART. VI. 

Os Consules Geraes, Consules, 'ice-Consules e Agentes 
Consulares dos dois paizes, estabelecidos nas respectivas Co
lonias, não serão revestidos de caracter algum dip!omatico. 

Toda a requisição, dirigida a um dos dois Governos 
Inetropolitanos, deverá ser feita por via do Agente diplo
rnatico, residente em Lisboa ou na Haya. Na falta de tal 
a~ente, e em caso de urgencia, o Consul Geral, Consul ou 
V tcc-Consul poderá fazer a requisição ao Governador da 
Colonia, provando a urgencia, c expondo os motivos pelos 
quaes a requisição não pôde ser dirigida ás Auctoridades 
subalternas, ou demonstrando que as requisições, anterior
mente dirigidas áquellas Autoridades ficaram sem effeito. 

ART. VIl. 

. Os Consules Geraes e Consules respecliros terão o di
retto de nomear Agentes Consulares nos portos mencionados 
no Artigo 1 da presente Convenção. 

TOll. Vlll. G 
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1856 Ces Agents Consulaires pourront être indistinctement 
Ju3ho choisis parmi les sujets Portugais et Néerlanclais ou parmi 

ceux de tout autrc pays dont les lois de la Colonic autori
seront la résidence dans le port ou les dits Agents dcvront 
exercer leurs fonctions . 

Ces mêmes clélégués, dont la nomination devra êLre 
soumisc à l'exéquatur du Gouvernement métropolitain ou 
du Gouverneur de la Colonie, seront munis d'un brevet paF' 
le Consul Général ou Coosul qui Ies aura iostitués. 

Les Gouvernements respectifs et le Gouverneur de Ia 
Colonie pourront toujonrs, en faisant conna1tre au Consul 

'Général ou Consul du district les motifs de leur clécision, 
retirer a ux Agents Consulaires l' exéquatur dont il vient 
d' être parlé. 

ART. VIII. 

Les passeports clélivrés ou visés par les Consuls Géné
raux, Consuls, Vice-Comuls et Agents Consulaires respe
ctifs ne dispenseront pas les voyageurs, qui en seront porteurs~ 
de l'obligation de se munir des actes ou titres requis par Jes 
I ois territoriales pour voyager ou s' établir clans les Colonies. 

Les deux Hautes Parties Contractantes réservent ex
pressément aux Gouvcrneurs de leurs Colonies le droit d'in
terdire le séjour ou d'imposer l'a sortie de ces Colonies aux . 
individns munis de passeports réguliers. 

ATIT. IX. 

Tentes les opérations relatives au sauvetagc des navires 
naufragés, échoués ou délaissés seront dirigées clans les Co:
lonies eles deux pars par les Consu ls Généraux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Comsulaires respectifs. 

L'iotervention des Aulorités Iocales respectives aura 
seulement lieu por ma1otenir l' ordre, garantir les intérêtrf 
des sauveteurs, s' ils sont étrangers aux équipages naufra.J 
gés, et assurer l'exéculion des dispositions à observer pour 
l'entrée et Ia sortie eles marchandises sauvées. 

En I' abseoce et jusqu' à I' arrivée dl'l Consul' GénéraJ,. 
Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire, les Arrtoútés lo
cales respectives prendront les mesUTes nécessaiTes pom· l~t 
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. Estes Agentes Consulares poderão ser escolhidos indis
tmctameute entre os subditos Portuguezes e Neerlandezes, 
ou entre os de outro qualquer paiz, a quem as leis da Co
lonia auctorisarem a residencia no porto, onde os ditos 
Agentes deverão exercer as suas funcções . 
. . Estes mesmos delegados, cuja nomeação deverá ser su
Jeita ao exequatur do Governo metropolitano ou do Gover
nador da Colonin, serão munidos de uma Patente pelo Consul 
Geral ou Consul que os tiver instituído. . 

Os respectivos Governos e o Governador da Colonia 
poderão sempre, dnndo a conhecer ao Consul Geral ou 
Consul do districlo os mohivos da sua decisão, cassar aos 
Agentes Consulares o exequatur, de que se acaba de fazer 
menção. 

ART. VIII. 

Os passaportes dad~s ou visados pelos Consules Geraes, 
Consules, Vice-Consoles e A-gentes Consulares respectivos 
não dispensarão os viajantes, que d' elles forem portadores, 
da obrigação de se munirem dos actos ou títulos requeri
dos pelas leis territoriaes para viajarem on se estabelece
rem nas Colonias. 

As duas Altas Partes Contratantes reservam expressa
mente aos Governadores das suas .Coloni-as o direito de pro
hibir a rcsidencia ou de mandar sair das Colonias os indi
víduos munid0s de passaportes regulares. 

ART. IX. 
Todas as operações relativas ao salvamento dos navios 

naufragados, encalhados ou aband0nados serão dirigid'as nas 
C~lonias dos dois paizes pelos Consules Geraes, Cons·ules, 
VIce-8onsules e Agentes Consulares respectiv0s. 

A intervenção das respectivas Auetoridades locaes terá 
sómente Jogar pa;ra manter a ordem, garantir os interesses 
~os que tiverem parte no salvamento, se forem estranhos 
as ~quipagens naufragadas, e assegurar a execução das dis
posições que se hão de observar para a entrada e saída das 
mercadorias salvadas. 

. Na. ausencia, e até á chegada do Consul Geral, Consul, 
V1ce-Consur ou ~gente Consular, as respectivas Auctori
dades locaes tomarãc:> as medidas necessarias para a protec-

• 
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185G proleclion des individus ct la conservution des effcls· nau-
Junbo d I ) 

3 fragés, conformément aux. lois e a Co onie. 
Les marchu ndises ~auvécs ne scront tenucs à uucun 

dro it ni fra is de douane, à mo ins qu'cllcs ne so ient des ti
nées à la cousommution inlérieurc. 

ART. X. 

Les Consuls Généraux, Consuls, Vicc-Consuls ct Agents 
Consulaires dcs dcux pays, élablis duns lcs Colonics rcspecti
ves, pourront rcquérir I' assislunce dcs Autorités lo cales pour la 
recherche, saisie et arrestalion des déserteurs dcs navires de 
guerre ou de commerce de leu r nation . À cet e[et i ls s' adres
seront par écrit aux foncti onnhires compélents, cn just~
fiant par l'qxhibi tiou des rôles d'équipage ou registres du 
hâtiment, ou par copie des dites piêces dumcnt certifiées, 
si le navirc était parti, que les hommcs qu'ils réclament 
faisaient partie du dit équ ipage. Sur cettc demande ainsi 
justifiée, l'extradition sera accordée, à mo ins que l'individu, 
dont il s'agit, ne soit sujet de lu nation à laquelle on !e ré
clame. 

Les déserlenrs arrêtés seront mis à la clisposition des 
dites Autori lés Consulaires, et pourront être écroués dans 
]es pr'isons publiques ele la Co lon ic, à la réqu isition et aux 
frais de ceux qui les auront réclumés, afin d'êlre renvoyés 
à bord des navires nuxqucls ils appartiennent, ou à bord 
de tout autre navire de la même nation. Néanmoins, s' ils 
n' étuient pns renvoyés dans les quutre mois, à partir du 
jour de leur arrestation, ils scront mis en liberté, et nc pour
ront plus êtrc arrêtés pour la même cause. 

li est cntcndu toutefois que si ce d6serteur se trouvait 
avoi r commis à terre quclque crime, délit ou contraven
t ion, il pourra être sursis à son extrad ition, jusqu'à ce que 
I e Tribunal sai si de l' affaire ait rcndu la sentence, et que 
cclle-ci ait reçu son cx.écution . 

ART. XI. 

Lorsqu' un sujet de l' une ou l' au tre des Hautes Parties 
Conlractantes viendra à d6céder, sans laisser d'héritiers con
nus, ou d'exécuteur lestamcntaire, les Autorités cbargées 
d'upres les lois de Ia Colonie de l'administration de la sue-
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ção dos individuas e conservação elos effeitos naufragados, 
em conformidade com as leis da Colonia. 

As mercadorias salvadas não serão obrigadas a direito 
algum nem a despezas de alfandega, salvo se forem desti
nadas para o consummo interno. 

ART. X . 

Os Consules Géraes, Consules, Vice-Consules e Agen
tes Consulares elos dois paizes, estabelecidos nas respecti
vas Colonias, poderão requerer o auxilio das Auctoridades 
locaes para a busca, captura e detenção dos desertores dos 
nnvios de guerra ou de commercio da sua nnção. Para este 
eífeito dirigir-se-hão por escripto nos funccionarios com
petentes, justificando pela exbibição do rol da equipagem 
ou dos registos do navio, ou pela copia das ditas peças de
vidnmente certificadas, se o navio tiver saído, que os ho
~ens que reclamam l'aziDm parte da dita equipagem . .Jus
ttficada assim esln rcclamaçtio, será concedida a extraclicçuo, 
excepto qunndo o individuo, de que se trata, for subdito 
da nação de quem se reclama. 

Os desertores detidos serão postos ú disposição das di
tas Aucloridades Consulnres, e poderão ser reclusos nas pri
sões publicas da Colonia, á requisição e á custa de quem 
os tiver reclamado, a fim de serem enviados para bordo 
dos navios a que pertencem, ou de qua lq uer outro navio 
da mesma nação. Se porém ni'io forem enviados dentro de 
quatro mezes, a contnr do dia da sua prisão, serão postos 
em liberdade, e niio poderão mais ser presos pela mesma 
causa. 

Fica todavia entendido que se se conhecer que o deser
tor commclteu em terra algum crime, delicto ou contraven
ção, poderá a sua extradicção ser demorada, até que o Tri
bunal, que homer tomado conhecimento do caso, haja pro
ferido a sentença, e esta tenha recebido a sua execução. 

AHT. XL 

Quando um suhdito de uma ou outra das Altas Partes 
Contratantes vier a fallecer, sem deixar herdeiros conheci
dos, ou executor testamentario, as Auctoridades encarrega
das, segundo as leis da Colonin, da administracção da sue-
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cession, en donneront avis au Consul Général, Consul, Vice
Coosul ou Agent Consulairc du pays ouquel le défunt ap
partenait, af.io de tronsmettre aux inléressés les informa
tioos nécessaires. 

ART. XII . 

Les Consnls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents 
Consulaires des cleux poys, dans les Colonies respectives, 
auront lc droit cl'être nommés juges al'bilres clans les dif
férends qui pourront s' élever entre les capitaioes, équipa
ges et passagers des navires de leur nation, et ce sons J'in
te:('vention des Autorilés locales, à moins que la conclui te des 
équipagcs, dcs passogers ou du capitaine n'ait été de nature 
à troubler l' ordre et la tranqui !li té d u pop, ou que les 
Consuls Généraux, Consuls, Vice-Con uls ou Agenls Con
sulaires ne requiêrent cux-mêmcs l'assistance des dites Au
torités pour meltre leurs décisions à exécution ou en main
tenir l'auto~·ilé. 

Il cst toutefo is cnlendu que ce jugement ou arbitrage 
ne privera pas les parlies en li tigc du droit d'en appeler, 
à leur retour duns leur pa)"s, aux Autorilés judiciaires com
pétenles. 

ART. XIII. 

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents 
Consulaires des deux pays, dans les Colonies respeclives, 
qui ne sont point sujets du pays dons leque! ils soot appe
lés à exercer leurs fonclions, qui au momcut de leur nomi
nation ne résident pas déjà duns ce móme pays on daus ses 
Colonies, et qui n'y e ·ercent aucune fon clion, profession 
ou commerce simu!Lanément avec leurs fonclions consulai
res, seront excmpts des logements militaires, de l'impôt 
personncl, ct ele toutes les ~utres impositions publiques per
çues pour le comptc de l'Etat, ct aJant un ca ractere clirect 
ou personnel, sans que ceLle immunilé puisse jamnis s'élen~ 
dre aux droils de douane ou d' oclroi, impOts récls, conln
butioos indirectes, taxes ele consommotion et municipales. 

Les Consuls Généraux, Consuls, Více-Consuls ct Agents 
Consuloires eles deux flauLes Parlics Cootraclontcs, duns les 
Colooies respeclives, qui ne seraient ni indigcnes, ni sujcts 
recoonus du pnys qui lesa inslilués, mais qui exerccraient 
simu!Lanémcnt avec leurs fonclions consuluires une profes-
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-são, darão d'isso aviso ao Censul Geral, Consul, Vice-Con
sul ou Agente Consular do paiz a que o defunto pertencia, 
para transmittir aos interessados as informações necessarias. 

ART. XII. 

Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e Agentes 
Co.nsulares dos dois pa izes, nas Colooias respectivas, terão 
o direito de ser nomeados Juizes arbitras nas controversias 
que podérem originar-se entre os capitães, equipagens e 
passageiros dos navios da sua nação, e isto sem intervenção 
das Auctoridades locaes, salvo se a conducla das equipa
gens, dos passageiros ou do capitão tenha sido de natureza 
a perturbar a ordem e tranquillidade do paiz, ou que os 
Consules Geraes, Consules, Vice-Consules ou Agentes Con
s?lares requeiram elles proprios o auxilio das ditas Aucto
ndades para pôrem em execução as suas decisões ou man
terem a sua auctoridade. 

Fica todavia entendido que este julgamento ou arbitra
mento não privará as partes litigantes do direito de appel
l~rem, no regresso ao seu paiz, para as Auctoridades judi

·<:taes competentes. 
AllT. XIII. 

Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e Agentes 
Consulares dos dois paizes, nas Colonias respectivas, que 
não forem subditos do paiz no qual são chamados a exer
·Cer as suas funcções, que no momento da 'sua nomeação já 
não residirem n' esse mesmo paiz cru nas suas Colonias, e 
que uli não exercerem nenhumas funcções, profissão ou 
commercio simultaneamente com us suas funcções consula
res, serão isentos dos aboletamentos, do imposto pessoal, e 
de qunesquer outros tributos publicas percebidos por conta 
do Estado, e que tenham nm caracter directo ou pessoal, 
se~ que esta immunidade possa jamais estender-se aos di
rei~os de aHandega ou de barreiras, impostos reaes, contri
bmções indirectas, direitos de consummo e municipaes. 

Os, Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e Agen
tes Consulares dns duas Altas Partes Contratantes, nas Co
lonias re~pectivas, que não forem indígenas, nem subditos 
r~conhec1dos do paiz que os insLituiu, mas que exercerem 
Simultaneamente com as suas funcções consulares qualquer 
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sion ou un commerce quelconque, seront tenus ele rempliT 
et d'acquitter toutes les charges, impositiGns et contribw
tions, qui pesent sur les sujets et autres habi tants du pays. 

Les sujets de Tune des Hautes Parties Contractantes, 
qui auront été autorisés à accepter et à exercer dans les 
Colonies les fonctions ele Consul Général, Consul, Vice-Con
sul ou Agent Consulaire qui leur auraient été conférées par 
I' autre Partie, continueront d' être soumis à I' obligation 
d'acquitter toutes les taxes ou contributions ele quelque 
nature qu'elles puissent être, qui sont imposées aux suje~s 
d ~ • u meme pays. 

ART. XIV. 

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents 
Consulaires des deux pays jouin~nt, en onlre, dans les Co
lonies respectives, ele tous les autres priviléges, exemptions. 
et immunités qui pourraient être accordés par la suíte aux 
Agents du même rang de Ia nation étrangere la plus favo
risée. 

ART. XV. 

La présente Convention restera en vigueur pendant cinq 
ans, à partir de l' échange des ratifications, lequ~l aura li eu 
à la Haye, dans !e délai d'une année, ou plutôt si faire se 
peut. Dans le cas ou ni !'une ni l'autre des Hautes Parties 
Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expira
tion de la dite période de cinq ans, ~on inteution d'en faire 
cesser les effets, la présente Convention continuera à rester 
en vigueur pendant une année enc0re, et ainsi de suite, 
d'année en année, jusqu'à due dénonciation par l'une ou 
l'autre des Hautes Part1es Contractantes. 

En foi de quoi, les Plénipotentinires respectifs ont si
gné la présente Convention, et y ont apposé le cachet de 
leurs armes. 

Fait à la · Haye, en double expédition, le 3" jour clu 
mois de J uin de I' an de grâce 1856. 

Vicomte de Seisal. 
(L. S.) 

Van Hall. 
(L. S.) 

:Myer. 
(L. S.) 
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profissiio ou commercio, serão obrigados a satisfazer a to
dos os cargos, impostos e contribuições, que pesem sobre 
os subditos e mais habitantes do paiz. 

Os subditos de uma das Altas Partes Contratantes que 
forem auctorisados a aceitar e exercer nas Colonias as func
ções de Consul Geral, Consul, Vice-Consul ou Agente Con
sular que lhes houverem sido conferidas pela outra Parte, 
continuarão a se~ sujeitos á obrigação de satisfazer a todos' 
os tributos e contribuições de qualquer natureza que ser 
possa, impostos aos subditos do mesmo paiz. 

ART. XIV. 

Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e Agen
tes Consulares dos dois paizes gosarão outrosim, nas Colo
nias respectivas, de todos os mais privilegias, isenções e im
munidades que possam ser concedidos no futuro aos Agen
t~s da mesma categoria da nação estrangeira mais favoro
cJda. 

ART. XV. 

A presente Convenção ficará em vigor durante cinco
annos a contar da troca das ratificações, a qual terú Jogar 
na Haya no praso de um anno, (1) ou antes se poder ser; 
No caso em que nem uma nem outra das Altas Partes 
Contrntantes haja notificado, doze mezes antes da expira
ção do dito período de cinco annos, a sua intenção de fazer 
cessar os effeitos da mesma, continuará a presente Conven
ção a ficar em vigor por mais um anno, e assim successi
vamente, de anno em anno, até devida denunciação por uma 
ou outra das Altas Partes Contratantes. 

Em fé do que, os respectivos Plenipotenciarios assigna
rarn a presente Convenção, e lhe pozeram o sêllo das suas 
armas. 

Feito na Hap, em duplicado, aos 3 dias do mez de 
Junho elo anno de 1856. 

Visconde de Seisal. 
(L. S.) 

Van Holl. 
(L. S.) 

1\íyer. 
(L. S.) 

(1) Declarou -se no protc.colo da troca das ratificações que a demora 
que houve alem do pra ~ o fix 1. do proveiu de circumstancias independenies 
tia Vontade das Altas P artes Contratantes. 

185() 
Junho. 
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ACTO ])E ACCESSÃ0 , !P0R PARTE D'EJ.-REI 0 SEN•HOR DOM PE

DHO V, ~~ DECU.RAÇÃO SOBRE DIREITO 1\:IAR:ITIMO ASSI

GNADA Ei\:I PARÍS PELOS PLENIP@TENCIARIOS DE AUSifRIA, 

FRANÇA, GRAN-DllETANHA , PRUSSJA, RUSSIA, SARDENHA E 

TURQUIA, EJ\1 J 6 DE AB1liL DliJ 1056, E AO ARl'IGO VIII DO 

TRATADO GEllAL PAllA O RESTABELECil\fENTO DA PAZ, CE

LEBRADO Ei\'1 PARÍS ENTRE ESTAS POTENCIAS, Elll 30 DE 

lll:ARÇO DO iDITO ANNO. 

Nota do ~~1inistro dos Negocias Estmngeú·os de Sua lHa
gestade Fidelíssima ao Enviado Extmonlina1·io e Mi
nist1"0 Plenipotenciario de $tw A1ageslade o lmperador 
dos F1 ·ancezes. (I) 

Paço, em 28 de Julho de 1856. 

Ill.mo e Ex.mo Sr. 

De ordem do seu Governo, foi V. Ex .a encarregado, 
de accordo com os oulros Representantes das Potencias si
gnatarias do Tratado de paz de 30 de Março do corrente 
anno, de convidar o Governo de Sua Magestade a adherir 
á Declaração de 16 de Abril llltimo, (2) firmada pelos Ple
nipotenciarios qne tomaram parte no Congresso de Farís, 
a qual Declaração contém os quatro seg.l\intes principias de 
direito marítimo; a saber: . -

(.!) )Jt[utalis rnutanrlis se escreveu 1m mesma data <tOS Ministros da 
Gran-Brchtnha, Russia e Sarilenha, e aos Encarregados ile Negoc ias da Aus
tria e da Prussia. 

(2) Vae lranscripta ao diante. 
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1. o Ficam abolidas as cartas de ' corso; 
2.0 A bandeira neutra cobre a mercadoria Immiga, á 

' excepção do contrabando de guerra; 
3.0 A mercadoria neutra, ú exceppão do contrabando 

de_ guerra, não póde ser tomada debaixo de bandeira ini
miga; 

-4-.0 Os bloqueios, para se tornarem obrigatorios, devem 
~er effectivos, isto é, mantidos por uma força sufficiente para 
Impedir na realidade o accesso do li ttora l ao inimigo. 

Sua Magestade, a cujo superior conhecimento levei, como 
me cumpria , o convite a que alludo, apreciando devidamente 
as grandes vantngens que, da adopção dos quatro princípios 
estabelecidos, devem resultar aos interesses geraes do com
~ercio e da navegação : Houve por bem l'f.fu ndar que eu pe
disse immcdiatnmen te a necessaria auctorisnção das Côrtes, 
e tendo esta sido concedida pela Carta de Lei de 23 do cor
rente, recebi ordem do Mesmo Augusto Senhor para res
ponder a V. Ex.a que o Seu Governo, de muito bom gra
do, accede plena e inteiramente á Declaração sobredita; 
tanto mais que a doutrina consignada nos Artigos n, In e 
IV é a mesma que já no anno de 1782 foi admittida por 
Portugal no Tratado com a Russia, e ainda ha pouco tempo 
no de navegação e commercio que celebrou com a Confede-
ração Argentina. · 

Outros im Dignou-Se Sua Magestade auctorisar-mc a de-
. clarar mais a V. Ex.", que o Govern.o Portuguez adhere 

tambem ao principio exarado no Artigo vm elo Tralado de 
Paris, c a que se refere o Protocolo n.0 23, de 14 de Abril 
ultimo, ( I ) de que os Estados, entre os quaes se suscitan~m 
serias dissenÇões, antes de empregarem a força, recorrerão, 
t~nto quanto as ci rcumstancias o pcrmittam, aos bons offi
Cios de uma terceira Potcncia; devendo entender-se que esta 
annuencia, da parte do mesmo Governo, em nada affecta a 
sua independencia c li vre acçuo. 

· Rog~ n cl o pois a V. Ex.u queira levar a presente de
daraçuo ao alto conhecimento de Sua Magestade o !mpe~·a
dor dos Francezes, aprovei lo com muito gosto esta occas1ão 

. (1) O interesse qne merece e a importancia que t em este Protocolo, 
tnduz-nos a transcreve-lo na integra nn nossa Coll ecção . Vide pag. 93. 

1856 
Julho 

28 
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185G para reiterar a V. Ex.n os protestos da minha alta conside-
Jullw 

28 ração. 
Marquez de Loulé. 

Sr. Marquez de Lisle de Siry. 

DOGU!íiENTO. 

DECLARAÇÃO SOBRE Dll\EITO MAniTIMO, ASSIGNAD<~ PELOS PLENlPOTEN

CU.TIJOS DE AUSTRH, F RANÇA., GRAN-DRETANHA, Pl\USSU, RUSSIA, 

SARDENHA E TURQUIA, REUNIDOS EDI CO:-IGRESSO El\I l'AltÍS, A ttõ DE 

ABRIL D:G 1 BõG. 

Declaraç~o. 

Os Plenipotenciarios que assignaram o Tratado de París, de 
30 de Março de 1856, reunidos em conferencia, considerando: 

Que o direito marítimo, em tempo cte guerra, lem sido du
rante muito tempo 6bjecto de lamentavcis contestações; 

Que a incerteza do direito c dos deveres em similhante mate
ria dá Jogar, entre os neutros e os belligcrantes, a divergencias de 
opinião que podem suscitar serias difficuldades, e até mesmo con
ilictos; 

Que é vantajoso, por consequenci~, estabelecer uma dou trina 
uniforme, sobre tão importante ponto; 

Que os PJenipotenciarios reunidos no Congresso de París não 
poderiam corresponder melhor ás intenções de que os seus Gover
nos se acham animados, do que procurando introduzir nas relações 
internacionaes principias invariaveis a 'tal respeito; 

Devi da mente a uctorisados os sobreditos Plenipotcnciarios, 
convieram em adaptar os meios de conseguir esse fim, e, de accor
do, assentaram na seguinte e solemnc Declaração: 

1.° Ficam abolidas as cartas ele corso; ' 
2. 0 A bandeira neutra cobre a mercadoria inimiga, á cxccpção 

do contrabando ele gnerra; 
3. o A mercadoria neutra, á excepção do contrabando de guer

ra, não póde ser tomada debaixo de bandeira inimiga; 
4. o Os b]@queios, para se tornarem obrigatorios, devem ser e~

feclivos, isto é, mantidos por uma força sulficientc para impecillr 
realmente o accesso do litloral ao inimigo. 
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Os Governos dos Plenipotenciarios abaixo assignados obrigam- 185G 

se a levar esta Declaração ao conhecimento dos Estados, que não Julho 
foram chamados a tomar parte no Congresso de París, e a comi- 28 

da-los a acccderem a ell a. 
_ Convencidos de que as maximas, que acabam de proclamar, 

na_o podem deixar de ser acolhidas com gratidão pelo mundo in
teiro, não duvidam os Plenipotenciarios abaixo assignados que os 
esforços de seus Governos, para gcneralisar a sua adopção, tenham 
um feliz exilo. · · 

A presente Declaração não é nem será obrigaloria senão entre 
as Potencias que accederam ou vierem a acceder a ella. 

Feita em París, aos 16 de Abril de 1856. 

Hubncr. 
Walewski. 
Bourqucncy. 
Clarenclon . 
Cowley. 
Mantcuffel. 
Hatzfcld . 
Ol'loff. 
llrunnow . 
Cavour. 
De Vi llamarina . 
Aali. 
Mchcmmed Djcmil. 

DOCUfllErJTO. 

l>ROTOCOLO N , 0 2$ D.~S CONFERENCIAS CELEBRADAS E~I PARÍS, RELATIVAS 

AO TRATADO GERAL DE PAZ ENTIIE A AUSTRIA, ~'1\ANÇ,~, GRAN-DRETANRA, 

PRUSSU, llUSSIA, SARDENHA E TUllQUU, D·E 30 DE ltl!RÇO DE 185G , 

Protocolo n. 0 25.-Sessüo de 14 de Abril de 1856. 

PUESENTES . 

Os Plenipotenciarios da Austria, 
» da França, 
» da Grau-Bretanha, 
'' da Prussia, 
" da Russia, 
" da Sardenha, 
>> da Turquia. 

O Protocolo da sessão precedente c o seu Annexo são lidos e 
approvados. 
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1856 O Sr. Conde Walewski observa que r~sta ao Congresso decidir 
Julho sobre o projccto de Declaração, cujas bases cllc indicára na ultima 

28 reuniiío, c pergunta aos Plenipotcnciarios, que se haviam reser
vado tomar as ordens elas suas Côrtcs respectivas a Lal respeito, se 
estão auctorisados a dar o seu assentimento ao mesmo. 

O Sr. Conde ele Buol declara que a Austria se congratula em 
poder concorrer a um Acto, cuja influencia salutar ella reconh ece, 
e que elle se acha munido dos poderes nccessari'os para adherir ao 
mesmo. 

O Sr. Conde OrloiT expressa-se no mesmo sentido; acrescenta 
com tudo que, adoptanclo a proposta feita pelo primei r o Plcnipo
tcnciario ela F ran ça , a sua Côrte niío pód-c compromellcr-sc a man
ter o principio da abolição das cartas de corso, nem a defende-lo 
contra Potencias que não julguem conveniente acccder ao mesmo. 

Os Plcnipotcnciarios da Prussia, Sardenha c Turquia, tendo 
igualmente dado o seu assentimento, o Congresso adopta o projecto 
ele reclacção annexo ao presente Protocolo, (1) e deixam para a 
pi·oxima reunião a assignatura do mesmo. 

O Sr. Conde de Clarcndon, lendo pedido licença para apresen
tar ao Congresso uma proposta que lhe parece dever ser acolhida 
favoravelmente, diz que as calamidades da guerra estão ainda muito 
presentes a todos os espíritos para que não se deseje procurar to
dos os meios proprios para prevenir a sua repetição; que no Art igo 
VIII do Tratado de Paz se acha inserida uma cslipulaçiío, recom
mendando que se recorra á mediação de um Estado amigo, antes 
de empregar a força, no caso de dissenção entre a Porta c uma ou 
mais das outras Potencias signatarias. 

o· primeiro Plcnipotcnciario ela Grau-Bretanha pensa que esta 
feliz innovação poderia ter uma applicação mais geral , e tornar-se 
assim uma barreira contra conflicLos que frequentemente têem 
Jogar, por não ser sempre possível explicar-se c entender-se. 

Propõe pois que se convenha n'uma resolução adequada a as
segurar, l)Ura o futuro, á conservação da paz aquella profiabi1icl'ade 
de duração, sem comtudo a[cct'ar a mdepenclencia elos Governos. 

O Sr. Conde Walewslci declara-se auctorisado a apoiar a idéa 
cmittida pelo primeiro Plcnipotcnciario da Grau-Bretanha; asse
gura que os Plenipotenciarios da !~rança estão de todo dispostos a 
concorrer para a inserção no Protocolo de um voto que, corres
pondendo plenamente ás tendcncias da nossa cpocba, não estorva, 
por fórma alguma·, a livre acção dos ~ovcrnos. 

O Sr. Conde de Buol não hesitaria em concordar com a opi
nião dos P~enipotenciarios da Grau-Bretanha e da Franca se are
solução do Congresso deve ter a fórma indicada pelo ·s;. Conde 
Walewski; mas não poderia tomar, em nome do seu Governo, uroa 
obrigação absoluta e de natureza a limitar a indcpcndencia do Ga
binete Austríaco. 

(1) É a declaração sobre uireito maritimo, de J 6 de Abril d'e 1856, 
tal qual nós a damos. 
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O Sr. Conde de Clarendon replica que cada Potcncia é e será 
u11ico juiz das exigencias ela sua honra c dos seus interesses; que 
a sua intenção não é de modo algum restringir a auctoridade dos 
Governos, mas unicamente dar-lhes occasião de não empregar a 
força, quando as dissenções possam ser resolvidas por outras vias. 

O Sr. Earão ele Manteuffel assegura que E l-Rci, seu Augusto 
Amo, partilha completamente as idéas expostas pelo Sr. Conde de 
Clarendon; que se j lllga portanto a11elorisaclo a adherir ás mesmas, 
e a dar-lhes todo o desenvolvimento que cllas comportem . 

O Sr. Conde ele OrloiT, comquanto reconheça a sabedoria ela 
proposta feita ao Congresso, julga dever referi-la <Í sua Córte antes 
de manifestar a opinião elos Plcnipotenciarios da Russia . 

O Sr. Conde de Cavou r deseja saber, antes de dar a sua opi
~ião, se, na intenção do auctor da proposta, o voto que o Congresso 
tivet· de exprimir se estenderá ás intcn'cnçõcs militares dirigidas 
contra Governos de facto, c cita, como exemplo, a intervenção da 
Austria no Reino de Napoles em 1821. · 

Lord Clarendon resvonde que o voto do Congresso deveria ad
miltir a mais geral applicação; observa que, se os bons officios de 
uma outra Potencia tivessem induzido o Governo da Grccia a res
pei~ar as leis da neutralidade, a }?rança c a Inglaterra ter-se-íam 
~Ulto provavelmente abst ido de occupar o Pyreo com as suas tro
pas. Alluclc aos esforços feitos pelo Gabinete da Gran-Bretanha, 
em 1823, para prevenir a intervenção armada que n'aquclla epo
cba teve Jogar em Hespanba. 
. O Sr. Conde Walewski acrescenta, que não se trata de es

tipular um direito, nem de assumir uma obrigação; que o voto 
?X~ressado pelo Congresso não pódc, em caso algum, por limites 
a liberdade de apreciação, que a nenhuma Potcncia é licito alic
~ar nas questões que tocam á sua dignidade; que portanto não ha 
lncouvcnicntc em gcnera li sar a idéa suggerida pelo Sr . Conde de 

· Clarcndon, e em dar-lhe toda a extensão possível. 
O Sr . Conde ele E uol diz que o Sr. Conde de Cavour, fallan

d~, em ouLra sessão, ela occupação das Legações pelas tropas Aus
tnacas, se esqueceu ele que outras tropas estrangeiras foram cha
iada~ aos Estados Homanos. Hoje, fallando da occupação pela 

ustna do Reino ele Napoles em 1821, esquece-se de que aquella 
âccupação foi o resultado de uma inlelligencia entre as cinco Gran-

es Potcncias reunidas no Congresso de Laybacb. Nos dois casos 
attribuc á Austria o merecimento de uma iniciativa e de um acto 
CSpontaneo, que os Plcn ipotcnciarios Austríacos estão longe de lhe 
;;uerer reivindicar. A intervenção, recordada pelo Plenipotenciario 
c~ S~rdenha, teve Jogar, acrescenta clle, em conscquencia das dis-

ssoe~ do Congresso de Laybach; entra portanto na ordem de idéas 
~nunc1ada }Jor I~ord Clarendon. Casos similhantcs poderiam ai~da 

ar-se, c o Sr. Conde de Buol não admitte que uma intervençao, 
pffectu~da em consequencia de um accordo entre as cinco Grandes 
d Olcnc1as, possa tornar-se objecto das reclamações de um Estado 

e segunda ordem. 

18li6 
Julho 
~8 
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O Sr. Conde de Buol approva a proposta pelo modo que Lord 
Clarendon a apresentou, como um objecto de humanidade; mas 
não poderia adherir á mesma se se lhe quizesse dar uma demasiada 
extensão, ou d'ella deduzir consequencias favoraveis aos Governos 
de facto, ou a doutrinas que elle não póde admiLLir. 

Deseja, alem d'isso, que o Congresso, no momento de,termi
nar os seus trabalhos, não se veja obrigado a tratar questões irri
tantes e de natureza a perturbarem a perfeita harmonia que não 
cessou de sub~i stir entre os Plen ipotenciarios. 

O Sr. Conde de Cavour declara que está plenamente satisfeito 
com as explicações que provocára, e que adhere á proposta sub
mettida ao Congresso . 

Em vista do que, os Plenipotenciarios não hesitam em expri
mir, em nome dos seus Governos, o voto de que os Estados, entre 
os quaes se suscitem serias dissenções, antes de empregar a fo rça, 
hajam de recorrer, tanto quanto as circumstancias o permittam, 
aos bons officios de uma Potencia amiga. 

Os Plenipotenciarios esperam que os Governos não represen
tados no Congresso se associarão ao sentimento que inspirou o voto 
consignado no presente Protocolo. 

(Segltem as assignaturas.) 
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TRATADO CEI~EDll.ADO ENTilE EL-REI O SENllOR DOM PEDRO V, 

DO EXERCICIO DO REAL PADROADO PORTU 
A !21 DE l<EVE 

In Nome della Santíssima e Individua Trinità. 

Sua Sanlilà il Sommo Pontefice Pio Nono, e Sua 1\Iaeslà 
Fedelissima il Rc Don Piclro Quinto, avendo risolulo farc 
un Trattato, nel qualc si slabiliscano gli Articoli di concor
dia per la continuazione dcll' csercizio dei Derilti di Pat~o~ · 
nato della Coroou Portoghesc ncll' India c Cina, nci tcrmuu 
risultanli dai medcsimi Articoli, nominarono per questo fi1~e 
duo Plenipotenziarii cioê: per parte di Sua Santità, J'Em1~ 
nentissimo e Reverendíssimo Signor Cardinale Cumillo D~ 
Pietro, Pro-Nunzio Apostolico in Portogallo; e per parte. ch 
Sua Macstà Fedclissima, l'Exccllentissimo Signore Uodngo 
da Fonseca 1\Tngalhães, Pari dei Reyno, Consiglierc di Stuto 
effettivo, Ministro e Segrelario di Slato Onorario, e Gra!1 

Croce dell' Ordine di Nostro Signorc Gesu Christo; i quah, 
cambiati i loro rispellivi Pieni Poleri, e trovatiti in buona 
e dovuta forma, convenncro ncgli Articoli seguenli: 

ART. I. 

In virtu dellc rispcttive Bolle Aposloliche, e in confor-:
mità de Sagri Canoni continucrà l'csercizio dei Diritto d1 
Patronato dclla Corona Portoghese, quanto ali' India c Cina, 
ne\lc Cattcdrali apprcsso dichiarate. 

ART. II. 

Quanto all' In dia: 
N e lia Chiesa Metropolitana e Primaziale de Goa; n_ella 

Chiesa Arcivescovile ad honorem di Cranganor; nella Ch1esa 
Vescovile di Cochím; nella Chiesa Vescovile di S. Tommaso 
di l\lelia por; e nella Chiesa Vescovile di Malaca 



E SUA SA~TIDADE O PAPA PIO IX, SOBRE A CONTINUAÇÃO 

GUEZ DO ORIENTE, ASSIGNADO El\1 LISBOA 

REIRO DE 1()57. 

Ern Nome da Santíssima. e Individua T1;indade. 

Sua Santidade o Summo Pontífice Pio IX, e Sua Ma
gestade Fidelíssima El-Rei Dom Pedro V, tendo resolvido 
fazer um Tratado, no qual se estabeleçam os Artigos de con
cordia para a continuação do exercício dos Direitos do Pa
droado da Corôa Porlugucza na India e China, nos termos 
constantes elos mesmos Artigos, nomearam para este fim dois 
Pleoi potenciarios, a saber: por parte ele Sua Santidade, o 
Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal Camillo 
Di Piclro, Pro-Nuncio Apostolico em Portugal; e por parte 
de Sua Magestade Fidelíssima, o Excellentissimo Senhor 
Hodrigo da Fonseca JHagalhães, Par do Reino, Conselheiro 
d'Estado effeclivo, Ministro e Sccretnrio d'Estado Honora
rio, e Gram-Cruz da Ordem de Nosso Senhor Jesus Chris
to; os quaes, tro.cados os seus respectivos plenos poderes, 
e achando-os em boa e devida fórma, convieram nos Arti
gos seguintes: 

ART. I. 

Em virtude das respectivas Bulias Apostolicas, c na con
formidade dos Sagrados Canones, continuará o exercício do 
Direito do Padroado da Corôa Portugueza, quanto á India 
e China, nas Calhedraes abaixo declaradas. 

ART. II. 
Qunnto á India: 
Na Igreja Metropolitana e Primacial de Goa; na Igreja 

Archiepiscopal ad honorem de Craoganor; na Igreja Epis
c.opal de Cochim; na Igreja Episcopal de S. Thomé de Me
h apor; e na Igreja Episcopal de Ma laca. 

" 

1857 
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ART. III. 

Quanto alia C i na: 
Nella Chiesa Vescovile di Macau. 

All'E. IV. 

Si concorda, che -la Pr.ovi·nóa lili Quam-Si non rimarrà 
inclu'sa pel futuro nella giurisdizione Episcopale di Macau, 
e per conseguenza nell Patronato; reservanclosi Sua Santità 
prendere liberamente in questa Província, in utilità dei fe
deli, le· determinazioni che giudicherà convenienti e neces
sane. 

ART. V. 

li Santo Padre si riserva fare il medesimo quanto ali' 
Isola di Hong-Kong, la quale, sehbene inclusa nella Pil€lvin
cia di Kuang-tong (Cantão), rimarrà separata dalla giuris
dizione Vese0~le di lUacau·, e fu@ri dei Patronato. 

ART. VI. 

La gimisdi7iione deU Vescovato di :Maeau, e il Patuo
nato neH·a ~i·na, comprenderà cosi d'ora innanzi il territo-

. rio,, che gli appartiene, secondo le rispettive Bolle, cioe, 1\ia
cau, Província di Kuang-tong (Cantão) e le Isole adjacenti; 
eccebtuate soltanto la detta Província di Quam-Si, e la Isola 
di Hong-Kong. 

ARJ:. VII. 

In vista delle eonsiderazioni di, convenienza religioza pre
sentate per parte della Santa Sede, quan lo alia erezione di 
un nuovo Vescovato in alcuna parte dei territorio attuale 
dell' Arcivescovato di Goa, i! Governo Portogbese, come Pa
trcmo, contribui.rà, quanto da esso dipenda, perchê questa 
ereúone si realizzi opportunamente nei termini e nelle lo
calità, che di accoPdo con la Santa Sede si· reputeranno 
piu convenienti alia buona amministrazione di quella Chie-
sa, e al.la comodità dei fedeli. , 

ART. VIII • 

. Rimarrà separa.ta dalla giurisdizione dei Vescovato di 
Malaca e dai Patronato' la Isola di Pulo-Penang, a riguardo 
della quale prenderà Sua Santità le disposizioni che gli sem
breranno o.pportune. 
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ART. III. 
Quanto á China: 
Na Igreja Episcopal de Macau. 

ART. IV. 

. ~oncorda-se em que a Província de Quam-Si não ficará 
IDclmda de futuro na jurisdicção Episcopal de 1\iacau, e por 
cousequencia no PadrGado; reservando-Se Sua Santidade 
tomar livremente n' esta Província, em utilidade dos fieis, 
as determinações que julgar convenientes e necessarias. 

AIRT. V. 

O Santo Padre reserva-Se fazer o mesmo quanto á Ilha 
de Hong-Kong, a qual. postoque incluicla na Província de 
Kuang-tong (Cantão), ficará separada da jurisdicção Epis
copal de 1\'Iacau, e fóra do Padroado. 

ART. VI. 
. A jurisdicção do Bispado de Macau, ,e o Padroado na 

Chma, comprehenderá assim d' ora em diante o territorio 
que lhe pertence, segundo as respectivas Bulias, a saber: 
Macau, Província de Kuang-tong (Cantão) e as Ilhas adja
centes; exceptuadas sómente a dita Província de Quam-Si e 
a Ilha de Hong-Rong. 

ART. VII. 

Em vista' elas considerações de conveniencia rel igiosa, 
offerecidas por parte da Santa Sé, quanto á erecção de um 
novo Bispado em alguma parte do territ0rio actual do Ar
cebispado de Goa, o Governo Portuguez, como Padroeiro, 
contribuirá, quanto d' elle dependa, para que esta erecçfío 
se realise opportunamenle nos termos e nas localidades, que 
de accordo com a Santa Sé se reputarem mais convenien
tes á boa administração d'aquella Igreja, e á cornmodidade 
dos fieis. 

ART . VI!I. 

Ficará separada da jurisdicção do Bispado de 1\'Ialaca e 
do Padroado a Ilha de Pulo-Penang, a respeito da qual 
tomará Sua Santidade as disposições que lhe parecerem op
portunas. 
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ART. IX. 

1\fa la Isola di Singapura continuerà ad appartenere ai 
medesimo V escova to di Maluca, e potrà nella medesima Isola 
stabilirsi la Residencia Vescovile, conservando i! Preiato ii 
ti tolo di V escovo di Mal~ca. 

ART. X. 

Dovendo il territorio di ciascuno dei Vescovati Suffra
ganei dell' India sopra menzionati avere tale estensione che 
in esso non sia diflicile il pronto e proficuo esercizio della 
giurisdiziooe Vescovile, le Alle Parti Contraenti convengono 
che, di accordo, si proceda alia circoscrizione dei medesimi 
Vescovati, che sembrerà piu adequata per quel fine. 

ART. XI. 

li Santo Padre, avendo in vista i doveri dettati clal Suo 
Apostolico ·Ministero, e clesiderando che si ponga quanto 
prima termine alie disintelligenze e perturbazioni, che hanno 
affiitto e ancora affiigono le Chiese dell'Indie Orientali, con 
grave pregiudizio degii interessi della Reiigione e della pace 
publica dei fedeii delle medesime Chiese, situazione questa 
che Sua Santità non potrebbe veder continuare senza accor
rervi con un competente rimedio; e Sua Maestà Fedelissima 
i! Signor Don Pietro Quinto, animato dai medesimo desi
derio di vedere prospere quelle Chiese, e ristabilita la tran
quillità nelle sue Christianità respettive; concordarono in 
che si proceda, senza ri tardo, alia confezione di un' Atto Ad
dizionale, o Regolamento, nel quale si fissino i limiti dei 
detti Vescovati dei Patronato, nei termini dell' Articolo an
tecedente. 

ART. XII. 

Nelle Bolle dei Vescovi che sarano presentati, dovrà 
farsi menzione dei limiti, che, di commune accordo, si fis
seranno. 

ART. XIII. 
A questo fine saranoo nominati due Commissarii, uno 

per ciascuna delle Alte Parti Contraenti, i quali animati di 
spirito di conciliazione, e conoscitori delle località, propon
gano le rispettive circoscrizioni di ·ciascuna Diocesi. 
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ART. IX. 

Mas a Ilha de Singapura continuará a pertencer ao 
mesmo Bispado de 1\'Ialaca, e poderá na mesma Ilha esta
belecer-se a Residencia Episcopal, conservando o Prelado 
o titulo de Bispo de 1\'Ialaca. 

, ART. X. 

Devendo o territorio de cada um dos Bispados Suffra
.ganeos da India acima mencionados ter tal extensão que 
n'elle se não difficulte o prompto e proficuo exercício da 
jurisdicção Episcopal, as Altas Partes Contratantes convêem 
em que, de accordo, se proceda á circumscripção dos mes
mos Bispados que parecer mais adequada áquelle fim. 

ART. XI. 

. O Santo Padre, tendo em vista os deveres dictados 
pelo Seu Apostolico Ministerio, e desejando que se ponha, 
quanto antes, termo ás desintelligencias e perturbações, que 
têem affiigido e ainda affiigem as Igrejas das Indias Orien
t~es, com grave prejuízo dos interesses da Religião e da paz 
publica dos fieis das mesmas Igrejas, situação esta que Sua 
Santidade não poderia ver continuar sem acudir-lhe com 
o remedio competente; e Sua Magestade Fidelíssima o Se
nhor Dom Pedro V, animado do mesmo desejo de ver pro
speras aquellas Igrejas, e restabelecido o socego nas suas 
respectivas Cbristandades; concordaram em que se proceda, 
sem demora, á feitura de um Aclo Addicional, ou Regula
mento, no qual se fixem os limites dos ditos Bispados do 
Padroado, nos termos do Artigo antecedente. 

ART. Xll. 

Nas Bulias dos Bispos, que forem apresentados, deverá 
fazer-se menção dos limites que, de commum accordo, se 
fixarem. 

ART. XIII. 

Para este fim serão nomeados dois Commissaríos, um 
por cada uma das Altas Partes Contratantes,- os quaes, ani
mados de espírito de conciliação e conhecedores das locali
da.des, proponham as respectivas circumscripções de cada 
DIOcese. 

1857 
Fevereím 

21 



18!!7 
Fevereiro 

21 

104 REINADO DO SENHOR D. PEDRO 'VJ . 

A questi Commissarii saram10 dichiarati i territorii, nei 
quali le Aite Parti Contraenti hanno comvenuto che conti
nui I' esercizio del Patronato deiia Coro na di Portogallo. 

ART. XIV. . 

Nelle parti di territorio che rimarranno fuori dei Iirniti 
assegnati alie sopra menzionate Diocesi nell'India, potranno 
erigersi, coUe cornpetenti formalità, nuovi Vescovati, l'eser
cizio dei cui Patronato per Ia Carona Portoghese comincerà 
allo.ra. 

ART. XV. 

In vista di ció che se trova convenuto sopra la materia 
deU' Articolo vú dei presente Trattato, Sua Santità consente 
ad accordare la istituzione canonica alla persona che da 
Sua JVIaestà Fedelissima sarà nominata e presentata per la 
Chiesa Metropolitana di G@a. E Ie Alte Parti Contraenti 
concordano in questo, cbe subito che si e:ffetui il pgssesso 
dei nuovo Arcivescovo, passino i Commissarii nominati ad 
occuparsi della definitiva circoscrizione della Diocesi che 
eleve eregirsi nel territorio del rnedesimo ArcivescovaLo, in 
conformità, e per i nni dei citato Articoio VII. 

Inoltre c0ncordano le medesime Alte Parti Contraen
ti, che per I'esercizio della giurisdizione ordi•naria d,el nuovo 
Arcivescovo si dichiarino, come Iimiti provvisorii de! suo 
territgrio,. le Chies•i e Missioni, che ai tempo deBa sotlo
scriúone dei presente Trattato staranno di fatto nell' ohe
dienza de'lla Sede Arcivescovile; dov.endo rimanere n~Ila 
pacifica obedienza dei Vicarii Apostolici tutte le aitre, che 
nella medesima data si troveranno anche di fatto soggette 

- alia loro autorità. Questo stnto rimnrrà fino alia definitiva 
costituzione canonica de! Vescovato che ha da erigersi. -

E di mano in mano che si anderà concludendo e appro
;vando Ia circoscrizionc delle Diocesi Suffraganee dell'lndia·t 
e effetLuando il provvedimento canonico del respettivi Ves
covi sarà successivamerite riconosciuto dalla Santa Sede in 
queste Diocesi I'esercizio della giurisdizione l\1etropalitica 
dei meclesimo Arcivescovo. 

ART. XVI. 

A misura cbe si anderà stabilendo la circoscr~zione di 
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A estes Commissarios serão declarados os territoríos, 
em que as Altas Partes Contratantes se têem accordado 
que continue o exercício do Padroado da Corôa de Portu
gal. 

ART. XIV. 

Nas 'partes do territorio, que ficarem fóra dos limites 
assignados ás supramencionadas Dioceses na India, poderão 
erigir-se, com as competentes formalidades, novos Bispados, 
o exercício de cujo Padroado pela Corôa Portugueza co
meçará desde então. 

AR~ XV. 

Em vista do que se acba convindo sobre a materia no · 
Arligo vn do presente Tratado, Sua Santidade annue a 
accordar a instituição canonica á pessoa, que por Sua Ma
gestade Fidelíssima for nomeàda e apresentada para a Igreja 
Metropolitana d.e Goa. E as Allas Jlartes Contratantes con
c~rdam em que, logoque se cifeitue a posse do novo Arce
bispo, passem os Commissarios nomeados a occupar-se da 
definitiva circumscripção da Diocese, que deve erigir-se no · 
terrítorio do mesmo Arcebispado na conformidade e para 
os fins do c i ta do Artigo vn. 

Outrosim concordam as mesmas Altas Partes Contra
tantes em que para o exercício da jurisdicçâo ordinariu do 
novo Arcebispo se dee:larem, como limites provisorios d_o 
seu terri torio, as Igrejas e Missões, que ao tempo d~ ass!
gnatura do presente Tratado esLiverem de facto na obed1ene1a 
da Sé Arcbiepiscopal; devendo ficar na pacifica obedíencia 
dos Vigarios Apostolicos todas as outras, que na mesma 
data se acharem lambem de facto sujeitas á sua auctoridade. 
E_ste estado permanecerá até á definitiva constituição cano
Dli!a do Bispado que ha de erigir-se. 

E ao pa~so que se for concluindo e approvando a cir
cumscripçâo das Dioceses Suffraganeas da India, e effei
tuando o provimertto canonico dos respectivos Bispos, será 
successivamente reconhecido pela Santa Sé n' essas Dioceses 
0 . exercício da jurisdicção melropolitana do mesmo Arce
bispo. 

ART. XVI. 

Á medida que se for estabelecendo a circumscripção de 
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. alcuno d€li Vescovati Suffraganei dell'India, e trovandosi 
provvista di mezzi convenienti la Sede V cscovile, sarà am
messa dai Sommo Pontefice la presentazione -dei V escovo 
fatta dai Reale Patrono Portoghese: e spedite cbe sieno le 
rispettive Bolle Confermatorie, si dovranno rimuovere suc
cessivamente da! territorio dei Vescovato il Vicario o Vi
carii Apostolici cbe in esso esisteranno, afinchê il Prelato 
nominato possa entrare· nei governo della Diocesi. 

ART. XVII. 

Il presente Trattato, con i suoi due Annessi, A e B, 
cbe formano parte integrante di esso, sarà ratificato dalle 
Alte Parti Contraenti, e le ratifiche scambiate in Lisbona 
dentro quattro mesi dalla data della sottoscvizione, o prima 
se sarà possibile. 

In fede di che i Plenipotem:iarii sopra nominati sotto
scris~ero in originali duplicati. portogbese, e italiano, il me
oesimo Trattato, e gli apposero il sigillo delle !oro armi. 

Fàtto in Lisbona, al 21 giorno de mese di Fehraro 
dell'anno 18õ7. 

Camillo Card. di Pietro P. N. A. 
(L. S.) 

ANNESSO A. 

All' Articolo VI dei Trattato firmnto in data di oggi 
(\ai sottoscritti, si dichiaro che la giurisdizione dei Vescovo 
<Ii Macau deve comprendere la Província di Cantão (Kuang
tong) e le Isole adja«enti, frà le quali la principale, quanto 
.alie Christianità, é l'Isola di Hainan; in vista pero di cio 
che si concordo nelle Conferenza, e pei motivi considerati 
in quelle da ambedue i Negoziatori, si giudico opportuno 
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qualquer dos Bispados Suffraganeos da India, e achando-se 
provida de meios convenientes a Sé Episcopal, será adrnit
tida pelo Surnmo Pontífice a apresentação do Bispo, feita 
pelo Real Padroeiro Portuguez; e expedidas que sejam as 
respectivas Bulias Confirmatorias, remover-se-hão succes
sivamente do territorio do Bispado o Vigario ou Vigarios 
Apostolicos que n'elle existirem, a fim de que o Prelado 
nomeado possa entrar no regimen da Diocese. 

ART. XVII. 

O presente Tratado, com os seus dois Annexos A e B, 
que d'ella formam parte integrante, será ratificado pelas 
Altas Partes Contratantes, e as ratificações trocadas em 
Lisboa dentro de quatro mezes da data da assignalura, (1) 

ou antes se for possível. 
Em fé do que, os Plenipotenciarios acima nomeados 

assignararn em originaes duplicados, portuguez e italiano, 
o mesmo Tratado, e lhe pozeram o sêllo de suas armas. 

Feito em Lisboa, aos 21 dias do mez de Fevereiro do 
anno de 1857. 

Rodrigo da Fonseca Magalhães. 
(L. S.) 

AX:'I-nxo A. 

No Artigo VI do Tratado, firmado em data de hoje 
pelos abaixo assignados, declarou-se que a jurisdicção do 
Bispo de Macau deve comprehender a Província de Cantão 
(Kuang-tong) e as Ilhas adjacentes, entre as quaes a prin
cipal, quanto a Christandades, é a Ilha de Hainan; em vista 
porém do que se concordou nas Conferencias, e pelos mo
tivos ponderados n'ellas por ambos os Negociadores, jul-

(1) Não se verificou a troca no praso estipulado, porquanto a Con
cordata soJTreu certas modificações na Camara dos Srs. Deputados. 
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ritarclare per uno spazio di tempo determ~nato r esercizio 
esclusivo della git~risãizione ordinaria del V escovo di Macau · 
nei territori i deiie dette Província e Isola . Questo spazio 
lfu limiJtato a un anno improrogabile, che dov·rà aver prin
cipio dai giorno in c'he il Trattato otterrà la ratifica delle 
due Alte Parti Contraenti; e fiBito q,ue sia l'anno, avrà 
intera esecuzione il riferito Articolo VI: promettBndosi per 
parte del sottoscritto Negoziatore Portoghese, che ·si pro
curerà dal Reale Patrono aumentare il numero di abili e 
idonei Missionarii che, oltre elegE esistenti, si impieghino 
nella conservazione e propagazione del!a Fede Cattoiica in 
quelle R.egioni. 

E perchê quest0 speciale accord.o ahbia Ia forza elel 
Trattato, e sia cons1derato come parte integran.te di quello, 
non solamente và sottoscrilto dai due Negoziatori, ma an
cora sarà ratificat0 unitamente coi medesimo Trattato da 
am'bedue le AJ.te Parti ContraenLi . 

Lisbona, 21 di Febraro dei 1857. 

Camillo Card. di Pietro P. N. A. 

ANNESSO B. 

Essendosi detto al l'Articolo xm dei Trattato firmato 
nel giorno di oggi, sopra. i! Patronato della Corona Por
toghese nell'Oriente, cbe ai Commissarii , incaricati di pro
poiTe le respettive circoscrizioni delle Diocesi dell'India, 
rnenzionate nel meclesimo Tratíato, si clarà conoscenza dei 
territorii in che Ie Alte Parti Contraenti convengono che 
continui I' esercizio delriferito Patronato Reaie Portogbese: 
i sottoscritli, Plenipotenziarii Pontificio e Portoghese, di
cbiarano per completa i.ntelligenza de! medesimo Articolo, 
che !e dette Alte Parti Contraenti hanno convenuto, che il 
territorio del Patronato della Corona di Portogallo nell'In
dia sia il 'territorio dell' India Inglese; intenclenclosi per 
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gou-se opportuno demorar por um praso de tempo deter
mi.nado o eKercieio exclusivo da jurisdicção ordinaria do 
Bispo de 1\iacau n0s territ0rios das dítas Província e Ilha. 
Este pnas0 foi limitado a um anno improrogavel, que deverá 
ter principio no dia em que o Tratado obtiver: a ratificaçãQ 
das drws Altas Partes Contratantes; e findo que seja o anno, 
terá inteira execução o referido Artigo VI: promettendo-se 
por par:te do a.baixo assignado, Negociador Portuguez, que 
se procunarú pelo Real Padroeiro augmentar o numero de 
babeis e· idoneos Missionarios, que, alem dos existentes, se 
empreguem na c0nsenavão e na propagação da Fé Catho
lica n'aquellas Regiões. 

E a fim de que estt;l especial accordo tenha a foTça do 
Tratado, e seja considerado como parte integrante d'elle, 
não só vae assignado pelos dois Negociadores, mas tambem 
será ratifieado conjuntamente com o mesmo Tratado por 
ambas as Altas Partes Contratantes. 

Lisboa, 21 de Fevereiro de 185'1. 

Rodrigo da Fonseca Magalhães. 

A!'i'NEXO B. 

Tendo-se d1to no Artigo XIU do Tratado, firmado no dia 
de hoje sobre o Padroado da Corôa Portugueza no Oriente, 
que aos Commissarios, incumbidos de propor as respectivas 
circumscripções das Dioceses da India, mencionadas no 
mesmo Tratado, se dará conhecimento dos territorios, em 
que as Altas Partes Contratantes convêem que continue o 
exerci cio do referido Padroado Real Portuguez: os abaixo 
assignados, Plenipotenciarios Pontificio e Portuguez, decla
ram, para completa intelligencia do mesmo Artigo, que as 
ditas Altas Partes Contratantes têem accordado em que o 
territorio do Padroado da Corôa de Portugal na India seja 
o territorio da lndia .Tngleza; entendendo-se por estas pa-
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queste parole le terre soggette immediatamente o mediata
mente ai Governo Britannico: -e che perta o to devo no i 
Commissarii pominati per la circoscrizione delle Diocesi 
avere in vista, per una parte, che le località appartengano 
all'India Inglese nel senso riferito; come ancora lo stabili
mento di Missioni Portoghesi, e le fondazioni di Religione 
e di pietà per sforzi e generosità dei Governo di Portogallo, 
e dê suoi subditi ecclesiastici o secolari, sebbene alcune di 
esse fondazioni non stiano attualmente nella amministra
zione di Sacerdoti Portoghesi: per altra parte la piu com
moda e pronta assistenza spirituale dei Pastor ai suo greg
ge, secondo la estenzione e distanza dei Missioni, il numero 
delle Christianità,- e altre circostanze, che debbano atten
dersi per meglio conseg.uire il medesimo fine. 

Dichiarano inoltre i sottoscritti, che le Alte Parti Con
traenti convengono che questo Atto abbia la medesirna forza 
dei Trattato, e come tale oblighi ambedue le dette Alte 
Parti Contraenti, che i sottoscritti hanno I' onore di rappre
senlare. 

Le medes1me Alte Parti Contraenti lo ratificheranno 
unitamente a! Tratlato. 

Lispona, 21 di Febraro de! 1857. 

Camillo Card. di Pielro P .. N. A. 
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lavras as terras sujeitas immediatamente ou mediatamente 
ao ~overno Britannico; e que portanto devem os Commis
s~nos nomeados para a circumscripç.ão das Dioceses ter em 
VIsta, por um lado, que as localidades pertençam á India 
Ingleza na accepção referida, e bem assim o estabelecimento 
d~s Missões Porluguezas, e as fundações de religião e de 
predade por esforços e generosidade do Governo de Portu
gal e de seus subditos ecclesiasticos ou seculares, embora 
algumas d'essas fundações não estejam actualmente na ad
mi~istração de Sacerdotes Portuguezes; por outro lado, a 
mais commoda e prompta assistencia espiritual do Pastor 
ao seu rebanho, segundo a extensão e distancia das Mis
sões, o numero das Christandades, e outras circumstancias 
que devam attender-se para melhor se conseguir o mesmo fim. 

Declaram mais os abaixo assignados que as Altas Partes 
Contratantes concordam em que este Acto haja a mesma · 
força do Tratado, e como tal obrigue a ambas as ditas 
Altas Partes Contratantes, que os abaixo assignados têem 
a honra de representar. 
. As mesmas Altas Partes Contratantes o ratificarão con-
Juntamente com o Tratado. 

Lisboa, 21 de Fevereiro de 1857. 

Rodrigo da Fonseca Magalhães. 
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C01XVEN~Ãl0 CEJ.EDRADA> ENTRE EL-REI O SENHOR D. PEDRO 

O SERVf<j:O DA: CQRRESPONDENCIA TELEGRAPHICA INTEft 

E RATIFICADA POR PARTE DE PORTUGAL E~1 14 DE JULHO, 

l'I'FICAÇÔES TUOCADAS El\I lf1ADRlD El\1 29 DOS l\fESMOS 

1857 Sua l\'Iagestmle El-Rei de Portuga1 e dos Algarves, e 
Junho d · 1 1 · 18 Sua Magesta e a Rmo 1a c.e Hespanha, igualmente amma-

dos do desejo de facilitar e es_tender a corréspondencia te
Iegraphica entre os Seus Estados da maneira que menos 
difficuldades e maiores vantagens offereça aos mesmos Es
tados, resolveram concluir uma Convenção, para cujo fim 
nomearam por Seus Plenipolenciarios, a saber: 

Sua Magestade Fidelíssima, a? Sr. Luiz Augusto· Pinto 
de Sover:al, do Seu Conselho, Comn)endador da Ordem de 
Nosso Senhor Jesus Cbristo, e da de Isabel a Catholica, 
Cavalleiro da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de 
Villa Viçosa, condecorado com o Nichani Htibar de se
gunda classe, Seu Enviado Extraordinario e Ministro Ple
nipotenciario junto de Sua 1\'Iagestade Catholica. 

Sua Magestade a ll.ainha de Hespaoha, ao Sr. D. Pedro 
José Pidal, Marquez de Pidal, Gram-Cruz da Real e dis
tincta Ordem de Carlos IH, da de S. Fernando e do Me
Tito de Napoles, da Pontificia de Pio IX, da do Leão Neer
landez, das de Nosso Senhor Jesus Christo e de Nossa Se
nhora da Conceição de Villa Viçosa, da de Leopoldo da 
Belgica, da de S. Mauricio e S. Lazaro da Sardenha, da de 
Snnto Alexandre Newsky da Russia, e da Legião de Honra 
de França, Cavalleiro de primeira classe do Nichani lftihar 
da Turquia, da Ordem de Leopoldo da Austria, e da do 
Sol e do Leão da Persia, Membro da Real Academia Hes
panhola, da de Historio, e da de S. Fernando, e honorario 
da de S. Carlos de Valencia, Deputado ás Côrtes, e Pri
meiro Secretario do Despacho d'Estado de Sua Magestade 
Catholica, etc., ele. 



V E DONA ISABEL 11, RAI ' llA DE JrnSPANHA, PARA REGULAR 

NACIOXA.L, ASSIGNADA EiU llfADRlD A 18 DE JUNHO DE 1857, 

E PELA DE HESPANHA EiU 16 DO DITO 1\IEZ, SEl'I""DO AS RA

l\IEZ E ANNO. 

Su Majestad la Reina de Espana y Su l\fajestad el Rey 
de Portugal y de los Algarbes, queriendo facilitar y es
tender la correspondencia telegráfica entre Sus respectivos 
~stados de la manera que menos dificultades y mas venta
Jas ofrezca para los mismos, ban resuelto celebrar un Con
venio, para cujo fin han nombrado respectivamente por Sus 
Plenipotenciarios, á saber: 

Su Mâjestad la Reina de Espana, á Don Pedro José 
Pidal, 1\Iarqués de Pidal, Caballero Gran-Cruz de la Real 
Y distino-uida Órden de Carlos III, de la de San Fernando 
y de! Mérito de Nápoles, de Ia Pontificia de Pio IX, de Ia 
del Leon Neerlandês, de las de Cristo y de la Concepcion 
de Villaviciosa de Portugal, de la de Leopoldo de Bélgica, 
de la de San Mauricio y San Lázaro de Cerdeí'ia, de la <te 
San Alejandro Newsky de Russia, y de la Legion de Honor 
de Francia, Caballero de primera clase de! Niscbam lftijar 
de Turquia, de la Órden de Leopoldo de Austria, y de la 
dei Sol y del Leon de Persia, Individuo de la Real Acade
:rnia Espafiola, de la de la Bistoria, y de la de San Fer
nando, y honorario de la de San Carlos de Valencia, Di
putado á Cortes, y Primer Secretario de! Despacho de Es
tado, etc., etc.. 

Su Majestad Fidelisima, al Seí'ior Luiz Augu~to Pinto 
de Soveral, de Su Consejo, Comendador de la Orden de 
Nueslro Sefior Jesucristo, y de la de Isabel la Católica, 
Caballero de la Órden de Nueslra Seiiora de la Concepcion 
de Villaviciosa, condecorado con el Nischam lftijar de se
gunda clase, Su Enviado Exlraordinario y :Ministro Pleni
potenciario cerca de Su l\Iajestad Católica. 

TOll . VIII. 8 
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Os quaes, depois de haverem reciprocamente commu
nicado os sgus plenos poderes, achados em boa e devida 
fórma, convieram nos Artigos seguintes.: 

ART. I. 

Sua Magestade El-Rei de Portugal aceita J adhere a 
tudo quanto se acha disposto na Convenção celebrada em 
Paris em 29 de Dezembro de 1855 (1) entre Hespanha, Bel
gica, França, Sardenha e Suissa, para o serviço da corres
pondencia telegraphica internacional, e ao Regulamento ad
ministrativo para a mesma, segundo estipula o Artigo III 
da citada Convenção. A Administração telegrapbica Portu~ 
gueza conformar-se-ba com todas as condições ela referida 
Convenção e Regulamento, com a maior brevidade possível. 

O Governo de Sua Th'lagestade Fidelíssima fará oppor
tunamente constar, por via dos seus Representantes, ás Po
tencias signatarias da citada Convenção de Paris a sua an
nuencia á referida Convenção, como assim ás demais Po
tencias que posteriormente se tenham ligado á mesma. 

ART. Ü . 

Quanto á correspondencia dos .Estados que não têem 
por ora aceitado a dita Convenção, se regulará Portugal 
pelo Tratado de Berlim de 6 de Novembro de 1855, (!i!) e pelo 
de Madrid ratificado em 31 de Janeiro do mesmo aono, do 
modo e maneira adoptados em Hespanha. 

ART. ITI . 

Portugal aceita os despacho:; redigidos na fórma e idio"" 
mas mencionados no Artigo XI da Convenção de París, coúf 
a reserva provisoria feita por Hespanha relativamente ao· 
allemão, uma vez que sejam admittidos pelos demais Estados
contratantes os despachos redigidos em portuguez. 

Desde já fica aceito por Hespanha o portuguez entre os 
idiomas admittidos· para a correspondenc1a internacional. 

ART. IV. 

O cambio da moeda entre Portugal e Hespanha será dé' 
900 réis por um ~uro hespanhol, ou 20 reales de vellon. 

(1) Vide pag. 118. (2) Vide pag. 148. 
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Los cuales, despues de haber cangeado sus plenos po
d~res, y halladolos en huena y dehida forma, han conve
mdo en los Artículos siguientes: 

ART. I. 

Su Majestad el Rey de Port11gal acepta y Se adhiere 
en todas sus partes ai Convenio celebrado en Paris en 29 
d'e Diciemhre de 1855 entre Espana, Bélgica, Francia, 
Cerdena y Suiza, para el servicio de la correspondencia te
legráfica internacional y al Reglamento administrativo para 
la misma con arreglo á lo determinado en el Artículo m 
dei citado Comrenio. La Administracion telegráfica Portu
guesa se conformará con todas las condiciones de los expre
sados Convenio y Reglamento á la mayor hrevedad posihle. 

El Gobierno de Su Majestad Fidelísima hará constar 
opor.tunamente por medio de sus Representantes á las Po
tencias signatarias del Convenio de Paris su conformidad 
con el referido Convenio, asi como tambien á los demás 
Estados que posteri~r.mente se hayan adherido al mismo. 

ART. TI. 

Respecto á la correspondencia de los Estados que no 
han aceptado todavia dicbo Convenio, se regirá Portugal 
por el Tratado de Berlin de 6 de Noviembre de 1855, y 
por el de Madrid ratificado en 31 de Enero dei mismo 
afio, en conformidad con lo que verifica Espana. 

ART. III. 
Portugal acepta los despachos redactados en la forma 

é idiomas expresados en el Articulo XI del Convenio de 
Paris con la reserva provisional becba por Espana respecto 
ai aleman, siempre que sean admitidos por los demás Es
tados contratantes los despachos redactados en português. 

Queda desde abora aceptado por Espana el português 
e~tre los idiomas admitidos á Ia correspondencia interna
Cional. 

ART.. IV, 

El cambio de moneda entre Espana y Portugal será de 
900 reis por un duro espano!, 6 sea por 20 reales de 
Vellon. 

• 
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ART. V. 

Interinamente, e emquanto se não unem os conducto
res electricos nas fronteiras de ambos os Paizes, se abrirão 
estações mixtas tanto na linhâ da Extremadura Hespanhola, 
como em qualquer outra que venha a estabelecer-se. As ditas 
estações se collocarão em territorio Portuguez ou Hespa
nhol indistinctamente, segundo o aconselharem as circum
stancias da localidade. Cada uma das respectivas Adminis
trações telegraphicas será responsavel pela despeza de qual
quer natureza occasionada pelo serviço do seu paiz nas 
estações mixtas. 

Fica porém livre ás duas Altas Partes Contratantes 
supprimir as referidas estações mixtas quando assim o jul
guem conveniente de commum accordo; sendo-lhes per
mittido expedir a correspondencia em direitura de Lisboa 
a Madrid, e de Madrid a Lisboa. 

ART . . VI. 

Ambos os Governos designarão, de corhmum accordo, 
como pontos de entrada e de saída de despachos telegra
phicos para a linha de Leste, Elvas ou Badajoz, e para a 
~inha dô Norte, Valença ou Tuy. 

ART. VII. 

A presente Convenção principiará a ter v1gor _no dia 
1.0 de Julho (1) proximo futuro. 

AllT. VIII. 

A presente Convenção será ratificada pelas Altas Par
tes Contratantes, e as suas ratificações serão trocadas em 
Madrid no espaç.o de um mez depois da assignatura, ou 
antes se for poss1vel. 

Em t.estemunho do que, os Plenipotenciarios respecti
vos a ass1gnaram, e firmaram por duplicado com o sêllo das 
suas armas em Madrid, aos 18 de Junho de 18 57. 

(L. S.) Luiz Augusto Pinto de Soveral. 

(1) Vide, na data de 29 de Julho de 1857, o termo assignado pelos 
respectivos Plenipotenciarios. 
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ART. V. 

lnterin no se unan los conductores .eléctricos en las 
fronteras de ambos Países, se abrirán estaciones mixtas así 
en la línea de la Estremadura Espanola como en cualquiera 
otra que se establezca. Dichas estaciones se colocará n en 
territorio Português ó Espanol indistintamente, segun lo 
aconsejen las circunstancias de Ia localidad. Serán de cuenta 
de cada una de las Administraciones telegráficas los gastos 
de toda especie que ocasione el servicio de su respectivo 
país en las estaciones mixtas. 

Ambas Partes Contratantes podrán suprimir de comun 
acuerdo las referidas estaciones mixtas cuando así lo juz
gen conveniente, quedándoles la facultad de despachar en 
d~rechura la correspondencia de l\'ladrid á Lisboa, y de 
Lisboa á Madrid. 

ART. VI. 

Ambos Gobiernos elegirán, de comun acuerdo, como 
puntos de enlrada y de salida de los despachos telegráficos 
para la Iínea de! Este, Elvas ó Badajoz, y para la línea dei 
Norte, Valença ó Tuy. · 

ART. VII. 

El presente Convenio empezará á regir desde el dia 1.0 

de Julio próximo venidero. · 

ART. VITJ. 

E! presente Convenio será ratificado por las Altas Par
tes Contratantes, y las ratiticaciones cangeadas en Madrid 
en e! término de un mes despucs de haber sido firmado, 
ó antes si fuese posjble. 

En fé de lo cual, nos los respectivos Plenipotenciarios 
lo hemos firmado por duplicado, y puesto en él e! sello de 
nuestras armas en Madrid, , á 18 de Junio de 18õ7. 

(L. S.) El 1\farqués de Pidal. 
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DOCUlll~NTO. 

OPNVENÇÃO CELEBRADA Enl PAJ.\ÍS, A 2~ DE DEZE~lDRO DE 1S:,5, ENTRE 

A TRANS!IISS.~O DOS DESPACHOS TELE,GRAPHICOS, A QUE SE 

ENTRE PORTUGAL 

Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine d'Espagne, 
Sa Majesté l'Empereur eles Français, Sa Majes~é le Roi de Sar
daigne et le Conseil J!'édéral Suisse, 

Voulant faciliter ct développer Ia correspondance télégraphi
que entre J"eurs États respectifs et lui assurer les avantages cl'un 
tarif équitable et uniforme, ont nommé, pour préparer les bases 
d'un arrangemen t à cet effet, m1e Commission mixte internationale 
composée ainsi qu'il suit: 

P our la Belgique: de M. Mas ui, Directeur général eles che
mins de fer, postes et télégrap hes; 

Pour l'Espagne: de lVI. le Brigaclier Ma thé, Directeur général 
des télégrapbes; 

Pour la France : ele M:. Levasscur, MinisLrc Plénipotentiaire; 
de M. Ie Vicomte de Vougy, Directcur général dcl' Administration . 
des ligues' télégrapbiques, et de l\L de Clercq (Alexandre), Sous
directeur au département des Affaircs Étrangeres; . 

Pour la Sardaigne: ele M. le Cbevalier :Bonelli, Directeur gé
néral eles télégraphes; 

Pour Ia Suisse: de lVf le Docteur Bruuner, Directeur central 
de l'Administration eles télégraphes. 

Cette Commission ayant achevé ses travaux, Leurs dites Ma
jestés et le Conseil Fédéral SuisSé ont cho isi pour Leurs Plénipo
tentiaires, afin de convertir en un Traité formei les clispositions 
arrêtées en commun par Leurs susdits Commissaircs , savoir: 

Sa Maj esté le Roi' dcs Relges, M. Jean- llaptiste Masui, Dire
cteur général ele l'Administration des chemins de fer, postes et té
".Jégraphes, Offic ier de l'Ordre ele I.éopold, Commandeur de l'Oi·dre 
Impérial de la Légion d'Honneur, de l'Aigle Rouge de Prusse, du 
Lion ~éerlandais, ele la :Branche Ernestine ele Saxe-Cobourg, eles · 
SS. Maurice e t Lazare, du M:érite de Saxe, de §Lo Anne, etc ., etc. 

Sa Majesté la Reine d'Espagne, 1\L Joseph-Ma rie Mathé, Che
valier Granel Croix de l'Ordre Royal et América in cl'Isabclle laCa
tholique, Commancleur ele nombre de l'Ordre Royal et distingué 
ele Charles UI, Chevalier avec croix et plaque de l'Ordre Royal et 
Militaire de St Herménégi lde et Chcvalier de premicre classe de 
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A BELGIC.~, FRANÇA, BESPANllA, SARDENHA E SUISSA, PARA REGULAR 

'REFERE O ART. I DA CONVENÇÃO DE lB DE JUNHO DE l 851, 

E HESPANHA . 

{TRAllUCf.ÃO PARTIC UI.AR.) 

Su a 1\Iagestade El-Rei dos Belgas, Sua Magestade a Rainha 
de Hesp~nha, Sua i'l! agestade o Imperador dos Francezes, Sua Ma
gestade El-Rei de Sardenha e o Conselho Federal Suisso, 

Querendo facilitar e estender a correspondencia telegrapbica 
entre os Seus respectivos Estados, e asseg ' 3ar-lbe as vantagens de 
uma tarifa equitativa e uniforme, nomearam, para preparar as 
bases de um arranjo para este effeito, uma Commissão mixtainter
llacional, composta como segue: 

l'ela Belgica, do Sr. Masui, Director geral dos caminhos de 
ferro, correios e telegraphos; 

Pela Hespanha, do Sr. Brigadeiro Mathé, Director geral de 
telegra phos; 

Pela França, do Sr. Levasseur, Ministro Plenipotenciario; do 
Sr. Visconde de Vougy, Direclor geral da Administração das linhas 
telegraphicas; e do Sr. Alexandre de Clercq, Sub-director no Mi
nisterio dos Negocios Estrangeiros; 

Pela Sardenha, do Sr. Cavalheiro ·nonelli, Director geral de 
telegraphos; 

Pela Suissa, do Sr. Dr . Brunner, Director central da Adminis
tração de telegraphos . 

Tendo esta Commissão concluído os seus trabalhos, Suas ditas 
Magestades e o Conselho Federa I Suisso escolheram para Seus Ple
nipotenciarios, a fim de elevar a um Tratado formal as disposições 
estabelecidas de commum accordo pelos Seus sobreditos Commis
sarios, a saber: 

Sua Magestade El-Rei dos Belgas, o Sr. João Baptista Masui, 
Director geral da Administração rlos caminhos de ferro, correios e 
telegraphos, Official da Ordem de Leopoldo, Commcudador da Or
dem Imperial da legião de Honra, da Aguia Vermelha, do Leão 
Neerlandcz, do Ramo Ernestino de Saxonia-Coburgo, de S. Mau
ricio c S. Lazaro, do Merito de Saxouia, de Santa Anna, etc., etc.; 

Sua Magcstade a Rainha de Hespanba, o Sr. D. José Maria 
Mathé, Cavalleiro Gram-Cruz da Real Ordem Americana de Isabel 
a Catholica, Commendador de numero da Real e distincta Ordem 
de Carlos Ill, Cavalleiro com cruz e placa da Real Ordem l\lilitar 
de S. Hermenegildo c Cavalleiro da de S. Fernando de primeira 
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celui de St Ferdinand, Brigadier du corps d'État-1\fajor et Dire
cteur général des télégraphes; 

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Ie Com te Alexandre-
Colonna Walewski, Grand Officier de I'Ordre lmpérial de la Lé
gion d'Honneur, Grand Croix des Ordres 'du Danebrog de Dane
marck, de St Janvier des Deux-Siciles, des SS. Maurice et Lazare 
de Sardaigne, de St Joseph de Toscane, de la Conception du Por
tugal, du Medjidié de Turquie, du Sauveur de Grcce, etc., etc •• 
Sénatcur, Son Ministre Secrétaire d'État au déparlement des Af
faires Élra ngeres; 

Sa .Majeslé I c Roi de Sardaigne, M. l'In-génicur Gaetan Bo
nelli, Direcleur général des télégraphes Sardes, Chevalicr des Or
dres des SS. Maurice ct Lazare, du Mérite Civil de Savoie cl de Ia 
Conception du Portugal; 

Et le Conseil Fédéral Suisse, M. Ic Docteur Charles Brunner, 
Directeur central de l'Administration des télégraphes Suisses. 

Lesquels, apres avoir échangé Ieurs pleins ponvoirs, trouvés 
en bonne el due form" sont convenus des Articlcs suivants: 

ART . I. 

Tout individu aura Ie droit de se servir des télégraphes éle-
ctriques internalionaux des États contractants, mais chaque Gou
vernement se réscrve la facullé de faire consta ter I'identilé de tout 
expéditeur qui dcmandera Ia transmission d'une ou plusieurs dé
pêches. 

AUT. 11. 

I-c service des Iignes de télégraphes électriques sera soumis. 
en ce qui concerne la lransmission et la taxe des dépêches échan
gées entre deux points des États cimtractants, aux dispositions ci
apres, chaque Gouvernement se réservant expressémcnt Ie droit de 
régler à sa convcnance le servicc et Ic tarif télégraphiqucs, pour 
les correspondances à transmcttrc dans lcs limites de ses propres 
Élats, et restant, dans ce dernier cas, entiercment libre quant au 
choix des apparcils à employer. Chaque État reste également juge 
des mcsurcs à prcndre pour Ia sécurilc des lignes et Ie contrôle des 
correspondances de toule nature. 

JJes dépêches inlernationalcs sout celles qui, partant d'une 
stalion de I'un des États contractanls, sout destinées à une station 
des autres Élats cofltractants. 

Al\T. III. 

Lcs États qui n'ont point pris part à la présente Convention 
seront admis, sur leu r demande, à y adbérer. 

ART. TV. 
Les Hautes Parlies CoutracLantes prennent l'engagement de 

se communiquer réciproquement lous !es docl!menls relatifs à l'or
ganisation et au senice de Ieurs ligues télégrapbiques, aux appa-
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classe, Brigadeiro do corpo de Estado Maior, e Director geral dos 
telegr.aphos; 

Sua 1\Iagestade o Imperador dos Francezes, o Sr. Conde Ale
xandre Colonna Walewski, Gram-Official da Ordem Imperial da 
Legião de Honra, Gram-Cruz das Ordens de Danebrog de Dina
marca, de S. Januario das Duas Sicilias, de S. Mauricio e S. La
zaro de Sardenha, de S. José de Toscana, da Conceição de Portu
gal, de Medjidié de Turquia, do Salvador da Grecia, etc., etc ., 
Senador, Seu Ministro e Secretario d'Estado na Repartição dos Ne
gocias Estrangeiros; 

Sua Magestade El-Rei de Sardenha, ao Engenheiro o Sr. Cae
tano Bonelli, Director geral dos telegraphos Sardas, Cavalleiro das 
Ordens de S . 1\Iauricio e S. Lazaro, do Merito Civil de Saboya e 
da Conceição de Portugal; 

E o Conselho Federal Suisso, ao Sr. Dr . Carlos Brunner, Di
rector central da Administração dos telegraphos Suissos . 

Os quaes, depois de haverem trocado os seuS' respectivos plenos 
poderes, e achando-os em boa e devida fórraa, convieram nos Ar
tigos seguintes: 

ART. I. 

Todo o individuo terá o direito de se servir dos telegraphos 
electricqs internacionaes dos Estados contratantes; mas cada Go
verno se reserva a faculdade de f~zer verificar a identidade de qual
quer expedidor que pedir a transmissão de um ou mais despachos. 

ART. 11. 
O serviço das linhas de telegraphos electricos estará sujeito, 

pelo que toca á transmissão e tarifa elos despachos trocados entre 
dois pontos dos Estados contratantes, ás disposições abaixo desi
gnadas, reservando cada Governo expressament!'! o direito de re
gular, segundo lhe convier, o serviço e tarifa telegraphicos para as 
correspondencias que hajam de transmitLir-se dentro dos limites 
de seus proprios Estados, e ficando n'este ultimo caso inteiramente 
livre quanto á escolha dos apparclhos que se hajam de empregar. 
Cada Estado fica igualmente arbitro das medidas que houver de 
tomar para a segurança das linhas e registo das correspondencias 
de toda a especie. 

· Os despachos intcrnacionaes são aquelles que, partindo de uma 
estação de um elos Estados contratantes, vão com destinp a uma 
estação dos outros Estados contratantes. 

ART . lll. 

_ Os Estados que não tomaram parte na presente Convenção se
rao admHtidos, a pedido seu, a adhcrir á mesma. 

ART. IV. 

As Altas Partes Contratantes compromettem-se a communi
car-se reciprocamente todos os documentos relativos á organisação 
e serviço das suas linhas telcgraphicas, aos apparelhos que empre-
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reils qu'elles employen t, comme aussi tout perfectionnement qui 
viendrait à avoir lieu dans le service. 

Chacune d'elles enverra à toutes les autres : 
1 o Ã la fin de chaque trimestre, un tableau indiquant le nom 

des slations et le nombre des fils affectés à la correspondance pu
blique ou privée sur les di verses sections de son réseau; 

2° Au commencement de chaque année, une carte résumant 
les changements survenus à cet égard dans toute l'étendue de son 
réseau pendant la derni/')re période annuelle . 

L'appareil de Morse sera provisoirement adopté pour la trans
mission des courespondances internationales . 

ART . V. 

Les Gouvernements contractants s'efforccront de réunir leurs 
fils télégrapbiques de maniere à pouvoir donner passage, sans in
terruption aux frontieres et d'une extréru ité à l'autre des plus lon
gues l igues, aux dépêches internationales . 

Pour accroitre et faciliter leurs rapports directs de correspon
dance télégraphique, ils s'engagent à poser, dans lc plus b ref délai 
possible, de nouveaux fils, exclusivement destinés à la transmis
sion non interrompue des dépêcbes entre les capitales ou les prin
cipales villes de leurs É lals respectifs . 

ART . YI. 

Chaque Gouvernemént conserve la faculté d'interrompre l e 
service de la télégrapbie internationale pour un temps indéterminé, 
s'ille j uge convcnable, soit pour toutes les correspondances, soit 
seulement pour certaines natures de correspondances, soit enfin 
pour certaines ligues; mais, aussitôt qu'un Gouvernement aura 
adopté une mesure de ce gen re, il devra en donnet·timmédiatement 
~onnaissanoe à tous Jes autres Gou"crncments contractants. 

ART. VII . 
Les États contractants déclarent n'accepter aucunc responsa

hilité à raison du service de la correspondance iutcrnationale par 
voie télégrapbique. 

AUT. VIU.• 
J,es bureaux télégrapbiques au point C:e départ et au li eu de 

destinalion de ch~que dépêche auront le droit de refuser de l'ex
pédier ou de la transmeltre si sa teneur leur parah contraíre aux 
bonncs mreurs ou à la sécurité publique . 

Le recours contre de semblables décisions sera adressé à l'Ad
miuistration centralc des stations ou elles auro nt élé prises . 

Dans tous les cas, les Administrations centralcs télégraphiques 
de chaque État au ront la facullé d'arrêter la transmission de toute 
dépêcbe qui leu r paraitra offrir quelque danger . 

ART . IX . 
Les dépêches à transmettre devront être écrites lisiblement, 
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guem, bem como a qualquer melhoramento que chegasse a effei
tuar-se no servico . 

Cada uma d'ellas en>iará a todas as mais, a saber: 
1.0 No fim de cada trimestre, um mappa indicando o nome 

das estações e o numero dos fios destinados á correspondencia piL
blica ou privada nas diversas secções da sua rede; 

2.• No principio de cada anuo, um mappa resumindo as al
terações occorriclas u'esta parte em toda a extensão da sua rede 
durante o ultimo período annual. 

O apparelho de Morse será provisoriamente adaptado para a 
transmissão das correspoudencias iuternacionaes. 

ART. V . 

Os Governos contratantes procurarão reunir os seus fios tele
graphicos de modo que possam dar passagem, sem interrupção, nas 
fronteiras e de uma extremidade á outra das linhas mais extensas, 
aos despachos internacionaes. 

Para augmen tar e facilitar as suas relações directas de corres-
_pondencia telegraphica, obrigam-se a pôr, no mais breve praso pos
sível, novos fios, destinados exclusivamente á transmissão não in

·terrompida dos despãchos entre as capitaes ou as principaes povoa
ções dos Estados respectivos . 

ART. YI. 

Cada Governo consen·a a faculdade de interromper o serviço 
da telegraphia internacional por tempo indeterminado, se o julgar 
conveniente, quer para todas as correspondencias, quer unicamente 
para certa classe de correspondencias, quer finalmente para certas 
linhas; mas logoque um GoYeruo tivet· adaptado uma medida 
d'esta natureza, de-verá dar immediatamente conhecimento d'ella a 
to"tlos os outros Governos contratantes . 

AllT . VII. 

Os Governos contratantes declaram não aceitar responsabili
dade alguma por causa do serviço da correspondencia internacio
nal por via telegraphica. 

ART . VIII . 

As estações telegraphicas, no ponto de partida e no Jogar de 
destino de cada despacho, terão o direito de negar-se a expedi-lo 
ou communica-lo se o seu conteudo lhes parccef .contrario aos bons 
costumes ou á segurança publica. 

O recurso contra similhantes decisões será dirigido á Admi
nistração central em que taes despachos tiverem sido tomados . 

Em todos os casos, as Administrações centraes telegraphicas 
terão a faculdade de suspender a transmissão de qualquer despa
cho que lhes pareça ofl'erecer algum perigo. 

AllT. IX. 

os· despachos que se houverem de transmiltir deverão estar 
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sans ratures ni abréviations, avec clarté et dans un Iangage intel
ligible. Elles devront portcr Ia signature de l'expéditeur ainsi que 
l'adresse bien précise du destinataire, conformément au modele 
qui sera ultérieurement arrêté. L'adresse de la dépêchc devra' être 
misc en tête; elle sera suirie du texte, et la signature de l'expédi
teur se trouvera au bas de la dépêchc. 

ART . X. 

Les dépêches d'État seront passibles des taxes ordinaires; 
elles devront toujours'être rcvêtues du tiri1bre ou du cachet de l'ex
pédileur; elles pourront être écrites en chiffres arabes ou en ca
racteres alpbabétiques faciles à reproduire par les appareils en 
usage; mais elles seront toujours écritcs en caracteres romains, 
dans les pays ou ces caracteres sont généralement employés; elles 
seront transmises cn signcs, Iettrcs op nombres également en usage 
dans les bureaux télégraphiqucs. 

La transmission eles dépêches d'Élat scra ele droit; lcs bureaux 
té!égraphiques n'auront aucun contrôle à exercer sur elles . 

ART. XI. 

Les elépêches eles particulicrs nc pourront pas être écrites en 
cbiffres; elles seront réeligées, au cboix de l'expéditeur, cn anglais, 
en français, cn ita licn, en espagnol ou en allemand, mais ellcs se.; 
ront toujours écrites en caracteres romains dans Ics pays ou ces 
caracteres sont généralement employés. 

Provisoirement, cependant, l'Espagne se réser\'e le droit de ne 
point accepter Ies dépccbes rédigécs cn langue allemande . 

. Les dépecbes de service nc pourront être écrites en chiffres 
qu'autant qu'elles émaneront des Dircctcurs généraux des Admi
nistrations télégraphiques. 

AIIT . XII . 

Les dépêches scront classées dans l'ordre suivant: 
1" Dépêches d'Étab, c'est-à-dirc, oclles qui émanent du Chef 

d'État, des Ministres, eles Commandants cn chef des forces de terre 
ou de mer et des Agents diploma tiques ou consulaires des Gouver
nements qui auront pris part à la présente Convention ou quí y 
auront ultériEurement adhéré. 

Cet avantage de priorité et les autres priviléges ci-apres con
sacrés en favem· des d~peches d'État, scront étendus de plein droit, 

· mais sous ·réserve "de réciprocité, aux dépêches d'ÉLat des pays avec 
lesquels !'une ou l'autre dcs Hautes Partics Contractantes aurait 
déjà conclu ou viendrait à conclure des conventions télégraphiques 
par Li cu I i eres. 

Les dépêchrs diplomatiqucs des autres Puissances seront con
sidérées et traitécs comrne cell es des particuliers. 

2° Dépêches de scnice exclusivcment consacrées au service 
des télégrapbcs internationaux, ou relntives à des mesures urgentes 
ou à des accidents sur les chemins de fcr . 

3° Enfin dépêches des particuliers. 
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escriptos de um modo legível, sem raspaduras, nem abreviaturas, 
c?m clareza, e n'uma linguagem intelligivel. Deverão levar a as
SJgnatura do expedidor, e a morada bem exacta do destinatario, 
conforme o modelo que ulteriormente se adoptar. A direcção do 
despacho deverá ser posta no alto; seguir-se-ha o texto, e a assi
gnatura do expedidor será logo por baixo do despacho. 

ART. X. 
Os despachos de Estado estarão sujeitos ás taxas ordinarias; 

deverão levar sempre o sinete ou sêllo do expedidor; poderão ser 
escriptos em algarismos arabes ou em caracteres alphabeticos fa
ceis de copiar pelos apparelhos em uso; porém serão sempre es
criptos em caracteres romanos, nos paizcs em que geralmente se 
empregam taes caracteres; e serão transmi ttidos em signaes, letras 
ou numeros igualmente em uso nas estações Lelegraphicas. 

A transmissão àos despachos de Estado serão de obrigação; 
as estações telegraphicas não exercerão n'elles inspecção alguma. 

ART. XI. 

Os despachos dos particulares' não poderão ser escriptos em 
cifra; serão redigidos, á escolha do expedidor, em inglez, francez, 
italiano ou allemão; serão porém escriptos sempre com caracte
res romanos nos paizes em que taes caracteres geralmente se em
pregam. 

Comtudo, a Hespanha se reserva provisoriamente o direito de 
não aceitar os despachos redigidos na língua allemã. 

Os despachos de serviço não poderão ser escriptos em cifra se
não quanpo emanarem dos Directores geraes das Administrações 
telegraphicas. 

ART. XII. 

Os despachos serão classificados pela seguinte ordem: 
1. 0 Despachos de Estado, isto é, os que emanarem do Chefe 

do Estado, dos Ministros, dos Commandantes em chefe das forças 
de terra ou mar, e dos Agentes diplomaticos ou consulares dos Go
vernos que tiverem tomado parte na presente Convenção ou que 
no futuro adherirem á mesma. 

Esta vantagem de prioridade, e os mais privilcgios que em se
guida se estabelecem a favor dos despachos de Estado, serão exten
sivos de direito absoluto, mas com reserva de reciprocidade, .aos 
despachos de Estado dos paizes com os quaes uma ou outra das 
Altas Partes Contratantes tiver já_ concluído ou vier a concluir 
convenções telegraphicas particulares. 

Os despachos diplomaticos das demais Potencias serão consi
derados e tratados como os dos particulares. 

2. o Despachos de servi co, exclusivamente consagrados ao ser
viço dos telegraphos internácionaes, ou relativos a medidas urgen
tes ou a accidentes nos caminhos de ferro. 

3. o Finalmente, despachos dos particulares. 
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La trãnsmission des l!lépêches aura lieu dans l'ordre de leur 
remise par Ies expéditeurs, ou de leur arrivée aux stations intcr
médiaires ou de dcstiuation, en observant les regles de priorité 
ci-apres: 

1 o Dépêches d'Éta t; 
2° Dépêches de service spécifiées au § 2c ci-dessus; 
3° Dépêches des particnliers. Celles-ci seront divisées en cleux 

classes: 
A. Dépêches urgentes; 
B. Dépêches ordinaires. 
Seront considérées commc dépêches urgentes celles qui por

teront cette mention de la main de l'expéditeur. 
Elles prcndront rang immécliatement apres Ies dépêches de 

service. 
Une dépêche oommencée ne pourra être interrompue à moins 

qu'il n'y ait urgence extrême à transmettre une communication 
d'un rang supérieur. 

Entre deux bureaux en relalion immédiate et quand il s'agira 
de dépêches du même Lrang, on passera ces dépêches dans l'ordre 
alterna tif. 

ART. XIII. 

Lorsqu'une interruption dans Ies communications sera signa
lée apres l'acceptation d'unc dépêche, Ie bureau à partir duque! 
la transmission sera devcnue impossible mettra à la poste, par 
lettre recommandée, une copie de la dépêche sous chargement d'of
fice, ou la transmettra en service par Ie plus vrochain convoi. li 
s'adressera, selou les cireonstances, soit au bureau le plus rappro
ché en mesure de lui faire continuer la voic télégraphique, soit au 
bureau de destinatio'n qui Ia traitera comme dépêcbe or~inaire. 

Aussitôt que Ia communication sera rétablie, la dépêche sera 
transmise de nouveau, au moyen du télégraphe, par le bureau qui 
en aura fait l'envoi par la poste ou par le chemin de fer. 

ART. XIV. 
Les bureaux télégraphiques respectifs sero:ó.t autorisés à r!lce

voir Ies dépêches pour eles localités situées en dehors desligues 
télégraphiques. 

Elles seront rendues à Ieur destination, soit par la poste, au 
moyen de lett.res recomma.ndées; soit par expres O!l estafette, si 
l'expéditeur en fait la demande. 

Vindication donuée par l'expéditeur pour le mode de trans"' 
port d'une dépêche au-delà des ligues télégraphiques, ainsi qJue 
les a vis ou renseignements de service, n' entreront pas dans le 
compte des mots. 

ART. XV. 
:Dans les villes spécialement destinées à cet effet, I e ser vice des 

bureaux télégraphiques ne sera pas interrompa pendant Ia nu-it\;. 
les dépêches de nuit échangées entre ces bureaux ne seront sou-' 
mises à aucune surta.:x:e·. 
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A transmissão dos despachos terá Jogar pela ordem em que 
forem entregues pelos expedidores ou pela da sua chegada ás es- . 
tações· intermedias ou de destino, observando-se as regras de prio
ridade abaixo designad<Js : 

1 . 0 Despachos de Estado; 
~. 0 Despachos de serviço, especificados no§ 2 .0 precedente; 
3. o Despachos· dos parLiculares . Estes serão divididos em duas 

classes: 
A. Despachos urgentes; 

· B. Despachos ordinarios. 
s ·erão considerados como despachos urgentes aquelles em que 

o expedidor assim o declarar pela sua mão. 
Terão logar immediatamente depois dos despachos de serviço. 

Principiado um despacho não poderá ser interrompido, salvo 
havendo uma urgencia extrema em transmittir uma communica~ 
ção de uma ordem superior. 

Entre duas estações que estejam em relação immediata, e quan
do se tratar de despachos da mesma ordem, taes despachos serão 
passados alternativamente . 

ART. XIII. 

Quando se notar uma interrupção nas communicações depois 
de aceito um despacho, a estação desde a qual não for possível 
continuar a transmissão deitará no correio, em carta segura, uma 
cop,.ia do despacho carregando o porte como de officio, ou a tran~ 
tnitt irá como de servi\io pelo mais proximo comboio. Deverá diri
gi.r-se, segundo as circumstancias, quer á estação mais immediata 
que tenha meio de lhe fazer continuar a via telegraphica, quer. á 
estação d~ destino, que a considerará como despacho ordiaario . 

Logoque se restabeleça a communicação, o despacho será no
vamente transmittido, por telegrapho, pela estação que o tiver 
remettido pelo correio ou por caminho de ferro. 

A•HT. XI\'. 

As estações telegraphicas re·spec.tivas serão auctorisadas a re~ 
ceàer os despachos para pontos situados fóra das linhas telegra..: 
phicas. 

Taes despachos serão env iados ao seu destino quer pelo cor
reio, em cartas seguras, quer por um proprio ou expresso, se o ex
Pedidor assim o pedir . 

A indicação que o expedidor der sobre o modo de transportar 
Utn despacho alem das linhas telegraphicas, e bem assim os avisos 
ou informações de serviço, não entrarão na conta das palavras . 

ART. XV. 
Nas povoações especialmente designadas para esse effeito, o 

se~viço das estações telegraphicas não se interromperá durante a 
lloite; os despachos de noite trocados entre estas estacões não serão 
~~~au~~~&4u. . 
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Les autres bureaux télégrapbiques seront ouverts tous Ies 
jours, y com pris les di manches et fêtes, d u 1 c r A vril à la fin de 
Septembre, depuis sept heures du rnatinjusqu'à neuf heures du soir, 
et pendant I e reste de l'année, de huit heures du rnatin à neuf heu
res du soir. 

Néanmoins, chacune des Hautes Parties Contractantes se ré
serve le droit de créer une troisieme catégorie de stations télégra
phiques dont les Administrations respectives se communiqueront 
Ies norns et dans lesquelles ]e travail ser a limi té de neuf heures du 
matin à rnidi, et de deux heures à sept heures du soir. 

Les dépêches ,pour ces bureaux seront, le cas échéant, trans
mises au bureau principal le plus voisin. 

L'heure de tous Ies bureaux télégraphiques de chaque pays 
sera celle du temps moyen de la capitale de ce pays. 

Le trava i! hors des heures ci-dessus indiquécs sera réputé tra
vail de nuit et taxé com me teL Cepend·ant la dépéche dont la trans
missjon se trom•era cornmcncée de jour devra nécessairement être 
achevée entre les deux bnreaux, ou elle sera engagéc, sans avoir 
à subir la surtaxe de nuit. 

ART. XVI. 

Dans lcs bureaux ou le service n'est pas permanent, aucune 
dépêcbe de nuit ne sera acceptée qu'autant qu'elle aura été annon
cée pendant le service de jour, et qu'on aura indiqué l'lieure ou 
elle sera déposée dans Ie bureau de départ. 

Un réglement spécial déterminera les conditions du service de 
nuit et le temps pendant leqnel les bureaux de chaque État de
vront attendre la dépêche annoncée. · 

ART. XVII. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes 
les ·mesures nécessaires pour assurer le secret des correspondances 
télégraphiques. 

ART. XVIII. 

Les I-Iautes Parbies Contractantes adoptent pour la formation 
des tarifs, dont la réunion constituera le tarif international, les 
bases dont la teneur suit, savoir: 
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. ~s outras estações telegraphicas estarão abertas todos os dias, 
mclmndo os domingos e os dias santos, desde o 1. o de Abril até 
fim de Setembro, das sete horas da manhã até ás nove da noite, e 
no resto do anno, das oito da manhã até ás nove da noite. 

Todaviá reserva-se cada uma das Altas Partes Contratantes o 
direito de crear uma terceira classe de estações telegraphicas, cujas 
Administrações respectivas se communicarão os nomes c em quaes 
d'elles o trabalho será limitado desde as nove horas da manhã até 
o meio-dia, e desde as duas até ás sete horas da tarde. 

Os despachos para estas estações serão, se succeder o caso, 
transmittidos á estação principal mais proxima.-

A hora de todas as estações telegraphicas de cada paiz será a 
do tempo media da capital d'esse paiz. 

O trabalho, fóra das horas acima i-ndicadas, será reputado como 
trabalho de noite e taxado como tal. Comtudo, o despacho cuja 
transmissão houver principiado de dia, deverá necessariamente ser 
concluído entre as duas estações que d'elle estiverem encarregadas, 
sem que por isso tenha de soffrer o augmento da taxa de ~oite. 

ART. XVI. 

Nas estações onde o serviço não é permanente, nenhum des
pacho de noite será aceito, salvo se tiver sido annunciado durante 
o serviço de dia, e se se tiver indicado a hora em que deva ser en
tregue na estação de partida. 

Um regulamento especial determinará as condições do serviço 
de noite, e durante quanto tempo as estações de cada Estado deve
rão esperar o despacho annunciado. 

ART. XVII. 

A.s Altas Partes Contratantes obrigam-se a tomar todas as me
didas necessarias para assegurar o sigillo das correspondencias te
legraphicas. 

ART. XVIII. 

. As Altas Partes Contratantes adaptam para a formação das ta
nfas, cuja reunião constituirá a tarifa internacional, as bases cujo 
teor é o seguinte, a saber: 

TOM. VIII. 9 
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PAR DISTANCK 

tr• zone, de 1 à 100 kilometres .... . . .... . ..... . 
2• » au-dessus de 100 jusqu'à 250 .. . ... . ... . 
3° I> )) 250 )) 450 ..... . .... . 
4" )) )) 450 )) 700" .......... . 
5° )) - )) 700 )) 1000 ...•... . ... 

Et ainsi de suíte en suivant la mêmc loi, chaque 
zone excédant de 50 kilometres la Iargeur de ceile 
qui précede. 

:fiASES 

De 1 a 15 mots 

incl usi vcmen t 

F r. c. 
1 50 
3 )) 

4 50 
6 )) 

7 50 

PAR !iOTS 

Taxe additionnelle 

Pour cbaque série de 5 mots 
ou fraction de série au-des

sus de Hí indéfiniment 

F r. c. 
o 50 
1 )) 

1 50 
2 )) 

2 50 

~ Les dépêches privées urgentes seront soumises à une taxe triple de celle des dépêchcs ordinaircs. 
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BASES -

POR PALAVRAS 

I 
' 

POR DISTANCU 
Tarifa addicional 

. De 1 a 1õ palavras -
Por cada serie de 5 palavras 

inclusivumente ou fracção de serie acima 
de 15 indefinidamente 

Francv., Centimos Francos Contimos 

1.• zona, de 1 a 100 kilometros ....... ... .. .... . 1 50 o 50 
2 .• )) desde mais de 100 alé 250 ............. 3 J) 1 )) 

3.• J) )) 250 )) 450 .... . .... . . .. 4 50 1 50 
4.• )) )) 450 )) 700 ............. 6 )) 2 )) 

5.• )) )) 700 )) 1000 ............. 7 50 2 50 

E assim por diante, seguindo a mesma lei, cada 
zona excedendo em 50 kilomeLros a largura da T{UC 

a precede. 

Os despachos privados urgentes serão sujeitos a uma taxa triple da dos despachos ordinarios. 
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ART. XIX . 

Pour l'application des taxes, la distance parco-urue par une 
dépêcbe sera comptée en ligue droite su·r le territoire de chaque 
État, çlepuis le li eu de départ jusqu'au point de la fronticre ou elle 
arrivera et de celni-ci au point de sa destination. Il en sera de 
même pour sou transit de fronticre à frontiere dans chaque État. 

Afin de rendre immuables les fuases du tarif, les ÉtaLs contra
ctants conviennent d'adopter un ou deux points d'entrée 0u de 
sorti e déterminés d'un commun accord· par les Administratiol'ls in
téressées. 

ART . XX. 

Les regles suivantes seront observées pour appliquer la taxe 
au nmmbre de mots: 

1 • La longueur de la dépêche simple est fixée à quinze mots; 

2• Le nom du bureau de départ ct la date de l'expéàition se
ront transmis d'office; le lieu d'origine et la dwte de la dépêche ne 
seront taxés que lorsque l'expéditeur les aura lui-même inscrits 
sur sa dépêche; · 

3° Il est accordé pour chaque adresse de un à cinq mots qui 
ne scront pas taxés; les mots de l'aclresse dépassant ce maximum 
seront comptés et taxés avec le corps de la dépêcbe; 

lí·" Les mots réunis par un trait cl'union, ou séparés p·ar mie 
apostrophe, ·compteront pour le nombre de mots qu'ils contiennent; 
mais Je maximum ele longueur el'un mot sera fixé à sept syllabes, 
l'excédant sera compté pour un mot; 

5" Les traits d'union, les apostrophes, les signes de ponctua
tion et les alinéas ne seront pas comptés; les autres signes le seront 
:(lOUr le nombre de mots qui auront été employés à les exprimer; 

6" Tout caractere isolé (lettre ou chiffre) comptera pour un 
mot; 

7" Tout nombt·e, jusqu'au maximum de cinq chiffres inclusi
vcment, sera compté pour un mot; les nombres de plus de cinq 
chiffres représenteront autant ele mots qu'ils contiendront de fois 
cinq chiffres, "plus un mot pour l'cxcédant. Les virgules, les barres 
de division seront comptées pour un chitfre; . 

s• Pour les dépêches d'État chiffrées, ou additionnera tous les 
chiffres ou lettres composant le texte chiffré, et le produit de la 
div.iSion clu nombrc total par cinq donnera le nombre de mots à 
taxer. Les points ou signes simplement destinés à séparer les grou-
pes seront transmis, mais n'entreront point en compte. · 

9" Le nom du signataire ne eompte'ra que pour un mot, mais 
les titres, prénoms, particules et les qualificationS scront comptés 
pour le nombrc de mots qui seront employés à les exprimer .; 

10• Tous les signes ou mots q11e 1' Administra ti ou ajoutera à 
une dépêche dans l'intérêt du service ne seront pas comptés. 
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ART. Xrx. 
Para a app~icação das taxas, a distancia percorrida por um 

despacho será c0ntada em linha recta no territorio de cada Estado, 
. desde o lagar da partida até ao p0nt0 da f.ronteira aonde ehega.r, 
e d'aqui até ao Jogar do seu destitlo . O mesmo se praticará para o 
seu trajecto cle fronteira a fronteira em cada Estado . 

A fim de tornar inalteraveis as bases. da tarifa, os Estados 
contratantes con.vêem em adaptar um 0u c1ois pontos ele entrada 
ou saída, dete!'minados de commum accordo pelas Administrações 
interessadas . 

ART. XX. 

Para a a·p!i)lÍcaçã:o ela taxa ao numero de palavras, observar
se-hão as seguintes regras: 

1. o A extensão do despacho simples é fixada em quinze pa-
lavras . -

2 . o O nome da estação de partida e a data da expedição serão 
transmitticlos gratuitamente; o Jogar de particla e a data do despa
cho só serão taxados quando o expedidor os houver elle mesmo 
inscripto no seu despacho . 

3 .° Concede-se para cada direcção de uma a cinco palavras, as 
q·uaes não serão taxadas; as palavras da dirccção que passarem 
d'este maximo, serão contadas e taxadas com o corpo do despacho . 

4. 0 As palavras reunidas por uma linha de união, ou separa
das por um apostropbe, se contarão pelo numero de palavras que 
contenham; mas o maximo da extensão de uma palavra será fixado 
em seLe sylolabas, e o excedente se contará por uma palavra. 

5.0 As linhas de união, os apostrophes, os signaes de pontua
ção e os princi·pios de paragrapho não serão contados; os mais 
signaes o serão pelo numero de palavras GJUe se tiverem empregado 
para os exprimir. 

6. 0 Todo o caracter isolado (letra ou algarismo) se contará por 
uma palavra . 

7 . o Todo o numero, até o maximo de cinco algarismos inclu
sive, se con·tará por uma palaví·a; os numer0s ele mais de cinco 
algarismos representarão outras tantas palavras quantas vezes con
tenham cinco algarismos, e mais uma palavra pelo que exceder. 
As vírgulas, as linhas de divisão serão contadas por um algarismo. 

8 . o Para os.. despachos de Estado em cifra, s0mmar-se-bão to
dos os algarismos ou letras que compozcrcm o texto em cifra; e o 
resultado da divisão do numero total por cinco, dará o numero de 
Palavras GJUe se hão de taxar. Os pontos ou signaes simplesmente 
destinados a separar os grupos serão transmittidos, mas não en
hraTão em conta. 

9 . o O nome da pess0a que assigna só se contará por uma pa
lavra; porém os títulos, prenomes, partículas c as qualificações 
serão contados pelo numero ele palavras que se empregarem para 
os exprimir . 

10.0 Todos os signaes ou palavras que a Administração juntar 
a um despacho no imtcressc do serviço, não serão contados . 

18l:i7 
Junho 

18 



1857 
]unho 

18 

134 REINADO DO SENHOR D. PEDUO V. 

ART. XXI. 

La transmission des dépêches dont le texte dépassera ccnt mots 
pourra être retardée pour céder la priorité à des dépêches plus bre
ves quoique inscrites postéricurement. 

Un même expéditeur ne pourra faire passer plusieurs dépêches 
consécutives que dans le cas ou le service de l'appareil ne serait 
pas réclamé par d'autres personnes. 

Ces réserves ne s'appliquent pas aux dépêches d'État. 

ART. XXII. 

Tout expéditeur qui exigera du burcau de dcstination l'ac
cusé de réception de sa dépêchc, payera, pour le recevoir, la moi
tié de la somme qu'aurait coutée la transmission d'une dépêche 
simple. 

11 payera la moitié de la somme qu'aura coutée la transmission 
de sa dépêche s'il demande qu'elle lui soit renvoyée tout entiere 
pour être collationnée. 

I-e destinataire pourra aussi demander que la dépêcbe reçue 
soit collationnée, mais il devra payer une seconde fois la taxe en
tierc. 

Les noms propres et groupcs de letbres et de chitfres seront 
répétés d'avance sans augmentation de taxe . 

Toutes ces dispositions son applicables aux dépêches d'État 
chiffrées. 

ART. XXIII. 

La réponse pourra êtrc payée d'avance par l'expéditeur qui la 
demandera. 

Si cette réponse n'est pas expédiée dans les cinq jours qui sui
vront sa demande, le prix de la taxe déposée sera remboursé, sous 
déduction d'un quart de sa valeur. 

ART. XXIV. 

J,.es dépêches qui doivcnt être communiquées ou déposées à 
des stations intermédiaires seront considérées et taxées comme au
tant de dépêcbes séparées, envoyées à chaque lieu de destination. 

ART. XXV. 

11 sera payé pour les dépêches dont il devra être délivré plu
sieurs copies dans un lieu de station, un supplément de un franc 
pour chaque exemplaire à remettre en sus de la dépêche primitive. 

Lorsqu'un cxpéditeur dcmandera que son identité soit attestée 
dans le licu de sa dcstination, il acquittera, en sus de la taxe de sa 
dépêche, un droit fixe de un franc vingt-cinq ccntimes (fr. 1,25). 
L'avertissement de service sera exprimé par les mots: Identité 
prouvée. 

L'expéditeur pourra toujours demander le retrait ou l'annu
lation de sa dépêche. La taxe ne sera pas restituée si la dépêcbe est 
en cours de transmission . Lorsque la dépêche sera déjà lransmise 
et que l'expéditeur demandcra qu'elle ne soit pas remise au des-
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ART. XXI. 

A transmissão dos despachos, cujo texto passar de cem pala
vras, poderá ser retardada para ceder a prioridade a despachos 
mais curtos, postoque inscriptos posteriormente. 

O mesmo expedidor não poderá fazer passar muitos despachos 
eonsecutivos, senão no caso em que o serviço do apparelbo não for 
reclamado por outras pessoas. 

Estas reservas não se applicam aos despachos de Estado . 

ART. XXII. 

Todo o expedidor que exigir da estação de destino que se lhe 
accuse a recepção do seu despacho, pagará, para o receber, me
tade da quantia que custaria a transmissão de um despacho simples. 

Pagará metade da quantia que houver custado a transmissão 
-do seu despacho, se exigir que este lhe seja reenviado todo por ex
tenso para ser conferido. 

O destinatario tamhem poderá exigir que o despacho recebido 
seja conferido, mas deverá pagar segunda vez a taxa por inteiro. 

Os nomes proprios e grupos de letras e algarismos serão repe
tidos previamente sem augmento de taxa . 

Todas estas disposições são applicaveis aos despachos de Estado 
·Cm cifra. 

ART. XXIII. 

A resposta poderá ser paga d'antemão pelo expedidor que a 
exigir. 

Se esta resposta não for expedida dentro dos cinco dias depois 
de feito o pedido, o preço da taxa depositado será restituído, de
duzindo-se a quarta parte do seu valor . 

ART. XXIV. 

Os despachos que se deverem communicar ou deixar em esta
ções intermedias, serão considerados e taxados como outros tantos 
.despachos separados, enviados a cada ponto de destino. 

ART. XXV. 

Pagar-se-ha pelos despachos, de que se houver de entregar 
varias copias em um ponto de estação, um augmento de um franco 
por cada exemplar que se remettcr alem do despacho primitivo. 

Quando um expedidor exigir que se atteste a sua identidade 
no logar de destino, satisfará, alem da taxa do seu despacho, um 
Q.ireito fixo de um franco e vinte c cinco centimos (fr. 1,25). O 
aviso de serviço será expressado pelas palavras: Identidade pro
Vada . 

O expedidor poderá sempre exigir que se retire ou annulle o 
seu despacho. A taxa não será restituída se o despacho estiver em 
via de transmissão. Uma vez que o despacho estiver transmittido 
e o expedidor exigir que não se entregue ao destinatario, o aviso 
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tinataire, l'avertissement nécessaire à cet effet sera taxé au demi
dmit à.'une dépêche simple. 

ART . xxvi. 
Dans les stations ou le service n'est pas permanent, les dépê

ches de nuit seront soumises à une taxe double . 
Les taxes prélevées pour collationner une dépêche de nuit, ou 

pour recevoir une réponse, seront doubles, 'J.ors même que ces opé
rations n'au.ront pu s'effcctuer que de jour, à moins que l'expédi
teur n'ait clemandé qu'elles ]e ,soient de jour. Dans ce cas, il en 
sera fait mention dans la mi~mte de la dépêche. 

11'accusé de réccption sera soumis égalemcn.t à l'a double taxe, 
s'i,J est exigé pendant la mlÍt. 

ART . XX:Yll. 

1.e minimum à cléposcr comme arrhes an moment ou la dé
pêche de nuit est.annoncée, sera égal à la taxe afférente à la dêpêche 
simple . 

Lorsque la dépêche n·e seTa pas J')résêntêe à l'heure a~an0ncée, 
le montant des arrhes scra acquis et partagé de la même maniire 
que les autres recettes intC:rnationales. 

ART . X:XVli'l. 

Les dépêches préscntécs pendant la nuit mais qui, par suíte 
d'obstacles imprévus, n'arriveront à leur destination que dans la 
matinée, ne donneront pas lieu -à la restitution de la taxe supplé
m:entaire perçue. 

ART . XXIX . 

Les frais de transport eles cl'épêchcs en dchGrs ~les ligues télé
grapbiques ser0lilif: perçus a11 bureau cle dépa•rt. 

Pour le transport par lctítre recommaD'Iilée, la taxe seTa unifor
mément de cinquante centimes (50 c.) pour les localités du pays 
ou se trouvera le bureau de destitJ.ation, et de un franc cinquante 
€entimes (fr. 1,50) p0ur lcs locaiités situées en dehors cle ce pays 
sur le eonti.nent curopéen. 

Quant au transport pa•r piéto.n ou expres, dans uiD. rayon ma
ximum don.t les Administrations télégraphiques respectives se ré
servent de fixer ultériemement l'étenclue, l'expéditeur qui le de
marrãera sera tenu de paycr une taxe uni'li'orme de deux francs 
cinquaHte cen.times (fr . 2,501laquelle se.ra acquittée a>U bureau 
d'!'lrigine en mêmc temps llJ:1le cellc de Ia cl'épêcbe . 

Lorsque le tra•nsliJort devra avoir lietl 1~our des loocr1i•tés en 
dehors de ce rayon, à défaut d'estafettc, la récxpécli·tion sera tou
jours cffectuée par la poste au moycn de lettres rec0mmanclées, et 
sera soumise à la taxe cle clnquantc ccutirnes (5'0 c.). 

Quant il y aura possibi"lité de fournir lcs .estafettes demandé·es, 
le prix à déposer ou à acquitter ser a de quaJ:re francs ( 4 fr.) par 
myri"ametre. 

AllT. XXX. 

Lorsqu'une dépêche sera interceptée par l'un eles moüfs énon-
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necessario ]Jara tal effeito será taxado com meio direit@ de um des
pacho simples. 

ART . XXVI. 

Nas estações onde o serviço não é permanente, os despachos 
de noite serão sujeitos a dobrada taxa. 

As taxas c0bradas antecipadamente para conferir um despacho 
de noite 011 para receber uma resposta serã@ d0bradas, ai·nda mes
mo que estas operações não se tivessem p@dído cffei:tuar senão de 
<!lia, salvo se o expedidor pe!ilisse CfUe ellas o fossem de dia . N'este 
caso, far-se-ba menção d'isto-na minuta do despacho. 

Fica igualmente sujeito a dobrada taxa o accusar-se a rece
pção, se isto se exigir durante a noite. 

ART. XXVII. 

O mínimo q·ue se ha de dar como s:ignal no momento em que 
se annuncie o despacho de noite, será igual á taxa pertencente ao 
despacho simples . 

Quando 0 despacho não for apresentado na hora annunciada, 
o importe do signal será cobrado e repartido do mesmo modo que 
os out ros rendimentos Íll•ternacionaes . 

ART. XXVIII. 

Os despachos apresentados durante a noite, mas que, em con
sequencia de obstaculos imprevistos, não chegarem ao seu destino 
senão pela manhã, não darão Jogar a ser devolvido o augmento da 
taxa percebido . 

ART. XXIX. 

Os gastos de transpor te dos despachos fóra das linhas telegra
phicas serão cobrados na estação de partida . 

Pelo transporte em carta segura, a taxa será uniformemente 
de cincoenta centimos (50 c.) para as localidades do paiz onde se 
ache a estação de partida, e de um franco cincoenta centimos ( fr . 
1,50) para as localidades situadas fóra d'esse paiz no continente 
europeu . 

Quanto ao transporte por proprio ou por expresso, dentro do 
maximo de um circulo, cuja extensão se reservam fixar ulterior
mente as Administrações telegrapbicas respectivas, o expedidor que 
o exigir será obrigado a pagar uma taxa uniforme de dois francos 
e eincoeuta centimos, (fr . 2,50) que será satisfeita na est<l!ção de 
Partida ao mesmo tempo que a do despacho . 

Quand0 o transporte deva verificar-se para localidades situadas 
fóra d-'esse circulo, não havendo estafete, a reexpedição será sempre 
effeituacl"a pelo correio por meio de cartas seguras, e será suj eita á 
taxa de ·cincoen~a centimos. (50 c.) 

Qu.ando houver possibilidade de fornecer os estafetas que se 
Pedirem, o preço que se ha de depositar ou satisfazer será de qua
tro francos por myriamétro . 

ART . XXX. 

Quando um despacho for interceptado por aigum dos motivos 
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cés dans 1' Article vm, il ne sera restitué sur la taxe perçue que la 
somme payée pour la distance que la dépêcbe n'aurait pas par
courue. 

La restitÚtion intégrale aura li eu dans le cas ou la qépêche ne 
serait pas parvenue à .destination par la faute du service télégra
pbique, ou bien s'il était constaté qu'elle y est arrivée dénaturée 
au point de ne pouvoir remplir son but et qu'il n'est plus possible 
d'avertir en temps utile, ou enfin, si, par une cause quelconque, 
elle arrivait plus tard qu'elle ne serait parvenue par .la poste. Les 
frais de restitution seront intégralement suppoi'tés par l' Adminis
tration sur le territoire de laquelle la négligence ou l'erreur aura 
été commise. 

ART. XXXI. 

Dans les rapports internationaux, il n'y aura de franchise de 
taxe que pour les dépêches relatives au service des télégraphes. 

ART . XXXII. 

Les comptes seront liquidés par période trimestrielle. 
Les taxes prélevées sur cbaque dépêche, en raison de son par

cours dans cbaque État, seront remboursées à cbaque Administra
ti ou. 

ART. XXXIli. 

Les droits perçus pour expédition de copie seront dévolus à 
l'office télégrapbique sur le territoire duquel cette expédition aura 
été faite. 

La taxe prélevée conformément au 2• § de 1' Article xxv pour 
attestation de l'identité de l'cxpéditeur n'entrera point en compte, 
mais demeurera acquise à l'office expéditeur. 

ART. XXXIV. 

Le réglcment réciproque des comptes aura li eu à l' expiration 
de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à 
la fin de chaque trimestre. 

ART. XXXV. 

Le solde résultant de la liquidation trimestrielle sera payé en 
monnaie courante dans l'État au profit duquelle solde sera établi. 

ART. XXXVI. 

Il est convenu que dans le cas ou l'expérience viendrait à 
signaler quelques inconvénients pratiques dans l'exécution des 
ela uses de la présente Convention, elles pourront être modifiées d'un 
commun accord. Ã cet effet, des conférences auront lieu tous les 
ans entre des délégués des États contractants, afin qu'ils. puissent 
se communiquer réciproquement les modifications que l'expérience 
aurait rendu nécessaire d'apporter à la présente Convention, et Ia 
premiere réunion aura lieu à Turin, dans le courant de l'année 
1857. 

ART. XXXYII. 

La présente Convention sera mise à exécution le plutot que 
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-expressados no Artigo vm, não se restituirá da taxa percebida mais 
do que a quantia paga pela distancia que o despacho não ti ver per
-corrido. 

A restituição integral terá logar no caso de que o despacho 
não tivesse chegado ao seu destino por falta do serviço telegraphi
·co, ou então se se provasse que chegou desfigurado a ponto de não 
poder preencher o seu fim, e que já não é possível avisar em tempo 
util, ou fina lmente, se, por uma causa qualquer, chegasse mais 
tarde do que chegaria pelo correio . Os gastos de restituição serão 
integralmente supportados pela Administração em cujo territorio 
-se tiver commettido o descuido ou o erro. 

ART. XXXI . 

Nas relações internacionaes não haverá franquia de taxa senão 
para os despachos relativos ao serviço telegraphico . 

ART. XXXII . 

As contas serão liquidadas por trimestres. 
As taxas cobradas por cada despacho, em consequencia do seu 

trajecto em cada Estado, serão satisfeitas a cada Administração. 

ART . XXXIII. 

Os direitos cobrados pela expedição de uma copia serão de
;volvidos á repartição telegraphica em cujo territorio àquella expe
-dição tiver sido feita. 

A taxa cobrada na conformidade do § 2. 0 do Artigo xxv para 
attestar a identidade do expedidor não entrará em conta, mas fi
car.á a favor da repartição expedidora . 

ART. XXXIV , 

O regulamento reciproco de contas terá Jogar no fim de cada 
mez . O desconto e a liquidação do saldo serão feitos no fim de cada 
:trimestre. 

ART. XXXV . 

O saldo que resulte da liquidação trimensal será pago em 
moeda corrente do Estado a favor do qual se estabelecer o saldo. 

ART. XXXVI. 

Convem-se que nos casos em que a expcriencia vier a mostrar 
alguns inconvenientes praticqs na execução das clausulas da pre
sente Convenção, poderão estas ser modificadas de commum ac
-cordo . Para este fim haverá todos os annos conferencias entre com
missionados dos Estados contratantes, para que possam communi
car-se reciprocamente as modificações que a experiencia tiver tor
nado necessario introduzir na presente Convenção, e a primeira 
reunião terá logar em Turim no decurso do anuo de 1857. 

ART. XXXVII. 

A presente Convenção será posta em execução o mais breve 
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faire se pourra, et demeurera en vigueur pendani quatre ans -à 
·compter.du jo.ur de l'écbange des ratifications . 

Toutefois, les Hautes Parties Contractantes pourront, d'un 
commun accord, en prolonger les effets au-delà de ce terme. · 

Dans ce dernicr cas, elle sera considérée comme étant en vi
gueur pou'r un temps indéterminé, et j1lSqu'à l'expiration d'une 
année à compter du jour ou la dénonciation en sera faite. 

ART. XXX VIU. 

La puésente Convention sera ratifiée, et les ratifications res
pectives en seront écbangées à Paris dans le plus bref délai pos-
sible . · 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et 
y ont apposée le cacbet de leurs armes. 

Fait à Paris, le 29 Décembre de l'an de grâce 1855. 

(L. S.) 
(L . S.) 
(L . S.) 
(L. S.) 
(L. S .) 

Masui. 
J . M . Mathé. 
Walewski. 
Bonelli. 
Brunner . 

ANNEXE l ·LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQU~ DU 29 DÉCEMDRE 1855. 

Réglement aàministratif commun pottr le service de la télégraphie 
internationale entre la Betgiq~te, l'Espagne, la F1·ance 

la Sa1·àaigne et la Suisse . 

ART . I. 

Chaque ~ép~che devra être, autant que possible, transmise 
par commumcat10n directe CiltJe la station de dépaTt et la station 
destinataire . On employera à cet effet dans les clivers pays les 
mêmes signes télégrapbiques comprenant Ies lettres, cbiffres, signes 
de ponctuation et pbrascs de convention. 

AI\T. li . 

Quant une station aura une dépêche à transmettre, elle don-
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que ser possa, e ficará em vigor durante quatrg annos, contados 
do dia da troca das ratificações . (1) 

Comtudo, as Altas Partes Contratantes poderão, de commum 
accordo, prolongar os effeitos da mesma alem d'este praso. 

N'este ultimo caso a Convencão será considerada como estando 
em vigor por um tempo indeterrrünado e até que expire um anno, 
a contar do dia em q-ue for denunciada. 

ART. XXXVIII. 

A presente Convencão será ratificada, e as respectivas ratifica
ções serão troêadas em París no mais breve termo possível. 

Em fé do que, os Plenipotenciarios respectivos a assignaram, 
e lhe appozeram o sêllo das suas armas. 

Feita em París, aos 29 de Dezembro do anno da graça de 
1855 . 

(L. S.) 
(L . S.) 
(L. S. ) 
(L. S.) 
(L. S.) 

Masui . 
J. M. Mathé . 
Walewski. 
Bonelli. 
Brunner. 

ANNEXO Á GONVENÇÃO TELEGRAPHICA DE 29 DE DEZE~lBRO DE 1S55. 

R.egulamento administ·rativo commum para o serviço da telegmphia 
internacional ent1·e a Belgica, Hespanha, França, 

Sardenha e Suissa. 

ART . I. 

Càda despacho deverá ser, sempre que for possível, transmit
tido por communicação directa entre a estação de partida e a esta
ção de destino . Para este fim se empregarão nQs diversos paizes os 
mesmos signaes telegraphicos, comprehendendo as letras, algaris
mos, signaes de pontuaçao e phrases de convenção. 

ART . ll. 

Quando uma estação tiver que transmittir um despach o, fará 

{1) A -troca teve logar em París no dia 8 de Abril de 1856. 
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nera le sigual d'attaque, qu'clle fera suivre imm'édiatement du nom 
de la statiou avec laquelle elle voudra être mise eu relatiou. 

Cette attaque sera transmise de poste eu postejusqu'à la stalion 
appelée. Celle-ci, des qu'elle aura reçu l'attaqu-e, donnera son nom 
comme réponse, pour indiquer qu'elle est prête à rccevoir . 

Si, au contraíre, elle ne peu t accepter la dépêche tout de suíte, 
elle donnera, apres son nom, le signal d'attentc suivi du nombre 
de minutes qui eu indique la durée probable. 

Quant une station intermédiaire ne pourra établir la commu.:. 
nication demandée, elle devra égalcment donner son nom et le 
faire suivre du signal d'attcnte, comme il est dit plus haut. 

Toutefois, dans cc cas, la station qui aura attaqué ama le 
droit de remettre sa dépêche à la slation la plus éloignée qui se 
trouvcra en communication directe avec elle . 

La station qui aura fait l'appel aura le droit de transmettre la 
premiere dépêche; on alternera ensuite jusqu'au complet écoule
ment du travail. 

Eu cas d'appel simultané ou d'incertitude, la priorité scra dé
terminée par l'ordre alphabétique du nom des stations en présence. 

Si la station appelée nc répond pas, ou si Ía communication 
directe étant étal;Jlie, ou reconnait que, par suíte du mauvais état 
de Ia ligue ou pour toute autre cause, le travail est irnpossible entre 
Ies deux stations extrêmes, la station qui aura fait l'appel devra 
s'adresser à Ia derniere station intermédiaire avec laquelle la com
munication est bonne, ct y déposer sa dépêche. 

ART. UI. 
La transmission s'cffectue dans l'ordre suivaut: 
1 o Indica ti ou de la nature de la dépêche; 
2° Nom de la station de départ; 
3° Nom de la station destinataire; 
4° Numéro de la dépêchc; 
5° Nombre de mots réels, y cornpris ceux de l'adresse; 
6° Nombre indiquant la date, l'heure et la minute du dépôt; 
7° Voie à faire suivre à la dépêche, et autres indications non 

suj ettes à la taxe; 
8° Adresse, tcxte, signature. 

ART. IV . 

Si l'employé qui transmet une dépêche reconna1t qu'il s'est 
trompé, il donnera le signal d'crre~t1', puis répétera le dernier mot 
bicn transmis, et continuera à partir de celui-ci . 

Quand l'ernployé qui recevra ne comprendra pas un mot ou 
un passage, il donnera le signal de 1·rfpétition et le fera suivre dn 
dernier mot qu'il aura compris. La transmission devra ôtre reprise 
à partir de ce mot . 

ART. V . 
La répétition des noms propres et des chiffres, à l'exception 
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o signal de chamada, que será logo seguido do nome da estação 
com que quer communicar. 

Este signal será transmittido de estação a estação até á desi
gnada . Logoque esta tiver recebido o sig.nal, dará o seu nome como 
resposta, para indicar que se acha prompta a receber . 

Se, pelo contrario, não podér receber o despacho immediata
mente, fará, depois do seu nome, o signal de espera seguido do 
numero de minutos que indique a duração provavel d'esta. 

Quando uma estação intermedia não podér estabelecer a com
~unicação pedida, deve\·á tambem dar o seu nome, seguido do 
Signal de espem, como acima fica dito. 

Todavia, n"este caso, a estação que tiver chamado terá o di
reito de enviar o seu despacho á estação mais distante que estiver 
em communicacão directa com ella . 

A estação que houver feito a chamada terá o direito de trans
mittir o primeiro despacho, continuando depois o trabalho alter-
nadamente até á sua conclusão. ~ 

No caso de chamada simultanea ou de incerteza, a prioridade 
será determinada pela ordem alphabetica do nome das estações 
que tiverem que communicar. 

Se a estação chamada não responder, ou se, achando-se esta
belecida a communicação directa, se reconhecer que, em conse-
9Uencia do mau estado da linha, ou por qualquer outra causa, é 
Impossível o trabalho entre as duas estacões extremas, a estacão 
que houver feito a chamada deverá dirigi~-se á ultima estação in
termedia com a qual a communicação estiver boa, e ali depositará 
o seu despacho . 

..I.RT. TIL 

Effectua-se a transmissão pela seguinte ordem : 
1. o Indicação ela natureza do despacho; 
2. 0 Nome da estação de partida; 
3. o N orne ela estação de destino; 
11·. 0 Numero do despacho; 
!5. o Numero total elas palavras, incluindo as da direcção; 
6. o Numero indicando a data, hora e minuto da entrega; 

. _7. 0 Via que deve seguir o despacho, e outras indicações não 
SUJeitas á taxa; 

8. 0 Direcção, texto e assignatura. 

ART . IV. 

&e o empregado que transmitte o despacho, reconhecer que 
se enganou, fará o signal de e1TO, e repetirá depois a ultima pala
Vra que transmittiu bem, continuando d'esta por diante. 

Quando o empregado que receber não entender uma palavra 
o_u uma passagem, fará o signal de 1·epetição ao quai seguirá a ul
tima palavra que tiver comprehendido. A transmissão tornará a 
continuar d'essa palavra. 

ART . V. 

A repetição dos nomes proprios e dos algarismos, excluindo 
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du rnillésime, sera obligatoire pour toute dépêche sans exception, 
et se fera d' office. 

Cctte répétition aura lieu auss'itôt apres la fin de chaque dé
pêche; elle ne pourra ôtre interrompue 0:1 retardée sous aucun 
prétexte . 

De plus, la station qui rccevra pourra toujours faire répéter 
les passages qui lui paraibraient douteux. 

AIIT . VI. 

Toute abréviation dans la transmission du texte, et dans la.
répétition ou le collationnemeut des dépêches, est formclleme~lt in
terdite. Toutefois, s'il existe une différence entre le nlilmbre de 
mots annoncés et celui des mots rcçus, la station qui aura trans,-· 
mis répétera simplement la premiere lettre de chaque mot jusqu'auJ 
passage omis qui scra alors complété. 

AUT. YU. 
Lorsqu'une dépêche sera destinée à ph1sieurs stations, elle ne 

prendra qu'un seul numéro, ct si elle peut être passée simultané
ment à plusieurs des poínts de destiBation, on transmettra t0utes 
Ies adresses dans l'ordre des statüms, et on donnera le texte ím
médiatement apres. Chaque station nc communiquera que l'adresse 
qui la concerne. 

ART. VIII . 
Lorsqu'une seule et même clépêcbe devra être communíquée 

11 plusícurs destinataires dans la même localité, ou donnera, apres 
chaque adresse, deux fois le signal représentant le point, et on ne 
communiquera à chaque destinataire que l'aclresse qui le concerne. 

ART . IX . 

Lorsqu'une dépêchc de nuit sera annoncée pour une stati0n ou 
Ie service n'est pas permanent, cette station devra êtrc prévenue, 
avant la clôture, de l'heure probable ou la dépêche lui parviendra . 
Si, deux heures apres le moment indiqué, la dépêche u'a pas été 
rcçue, la station destinatairc pom'ra clôre la séanêe . · 

ART . X . 

Lorsque l'expécliteur demandera l'annulation d'une dépêche 
-ct que la dépêche sera cn cours de transmission, l'avertissement 
de service sera donné par la station de départ, eÍI. répétant à trois 
reprises successives le signe: ETTeur, et eu ajoutaut immédiate
ment ap.res: La présente dépêche est annulée pa1· l'expéditeu·l'. 

Si la dépêche à annuler es~ déjà entierement passée, l'avis de 
l'annulatiou devra être transmis par notice de service en ces termes: 

Dépêche pTivée, no . .. . ... signée . . ..... de la station 
,(,le. . . . .. .. annulée par l' expéil!iteur. · 

AIIT. XI. 

J.,orsque, par suite d'interruption sur la l.igne la plus directe, 
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os do anno, será oln·igatoria para todos os despachos sem excepção, 
e se fará de officio. 

Esta repetição terá Jogar logo depois de terminado o despacho, 
e não poderá ser interrompida ou retardada debaixo de pretexto 
algum. 
. Alem d'isso, a estação que receber poderá sempre fazer repe-

tir as passagens que lhe parecerem duvidosas. , 

ART . VI. 

Toda a abreviatura na transmissão do texto, e na repetição ou 
conferencia dos despachos, é formalmente prohibida. Todavia, se 
houver differença entre o numero de palavras annunciadas e o de 
palavras recebidas, a estação que tiver transmittido repetirá sim
plesmente a primeira letra de cada palavra até á passagem omittida, 
que será então completada. 

ART. VII. 

Sendo um despacho destinado a varias estações, só levará um 
numero, e se podér ser passado simultaneamente a mais de um 
dos pontos de destino, transmittir-se-hão todas as direcções pela or
dem das estações, dando-se o texto immediatamente depois. Cada 

~ estação não communicará senão a direcção que lhe é concernente. 

ART. VIII . 

Quando o mesmo despacho dever ser communicado a varios 
destinatarios na mesma localidade, far-se-ha, depois da direcção, 
duas vezes o signal que representa o ponto, e a cada destinatario 
só se communicará a direcção que lhe diz respeito. 

ART. IX. 

Quando um despacho for annuneiado para uma estação em 
que o serviço não é permanente, essa estação deverá ser prevenida, 
antes de féchar, da hora provavel a que o despacho lhe chegará. 
Se, duas horas depois do momento indicadp, o despacho não for 
recebido, a estação de destino poderá fechar. 

ART. X. 

Quando um expedidor exigir a annullação de um despacho, 'e 
q~e este já esteja em via de transmissão, o aviso de serviço será 
fetto pela estação de partida, repetindo tres vezes seguidas o signal: 
Erro, e acrescentando logo depois: O presente despacho é annul
lado pelo expedidor. 

Se o despacho que se houver de annullar estiver de todo pas
Sado, deverá o aviso de annul!acão ser transmittido n'estes termos: 

_Despacho partícula?·, n. o •• • ••••• assignado . ....•• da es
taçao de . • .•••• annullado pelo expedido?·. 

ART. XI. 

Quando um despacho, em consequencia de interrupção na 
TOM, VIII. 10 
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une depêche sera expédiée par une voie détournée, il n'y aura pas 
Iieu de la réexpédicr de nouveau par la ligue directe, lorsque la 
eommunication sera rétablie. 

ART . XII . 

Lorsque, par suíte de la rupture dcs communications télégra
phiques, une dépêche aura dú -être expéeliée par la poste ou le che
min ele fer, on ne devra pas moins la transmcttre par le télégraphe 
lorsque la ligue sera rétablie, et l'on y ajoutcra cette notice : Re
tardée par interruption; ampliation par la poste ou par le chemin 
de fer. 

Toutefois, si I c retard éprouvé ou la nature ele la dépêche rend 
évidcmment inutilc sa transmission par le télégraphc, il n'y <!Ura 
pas li eu de l' effectuer. 

ART. XIII. 
En exécution du second paragraphe de l'Article XIX de la Con

vention, les admini~trations convienncnt d'adopter, comme point 
d'entrée et de sortie, les points ou lcs ligues télégraphiques traver
sent leur frontiere commune, savoir: 

Entre Ia :Belgique et la France, Quiévrain et Mouscron; 
Entre l'Espagne et la France, Irun et la Junquera; 
Entre la France et la Sardaigne, Chaparillan et Nice; 
Entre la F rance ct la Suisse, Saint-Lolris et Saint- Génis; 
Entre la Sardaigne et la Suisse, Saint-Julien et Brissago . 

ART . XIV. 

Les administrations dresseront, à la fin de cbaque mois, un 
~tat des sommes perçues dans Ieurs burcaux pour le compte eles ad
ministrations voisines; celles-ci rcstant responsables des taxes affé
rentes au parcours au-delà de leurs ligues. 

Cet état indiquera, par dépêche, le numéro, les stations de 
départ et d'arrivée, le nombre absolu des mots, y compris l'adresse, 
~t celui des mots taxés ( dans cette forme f~), enfin la taxe perçue. 

Cet état sera examiné par l'administration pour le compte d,e· 
laquelle la perception aura eu lieu. Celle-ci établira un tableau 
contenant ses observations sur l'état qui lui aura été commuriiqné. 

Apres admission ou rejct de ces observations, les deux admi
nistrations intéressées arrêteront pour chaque mois le chiffre des 
sommes dont elles seront redevables l'une à l'autre. 

Ces cbiffres seront reportés, tous les trimestres, sur un état 
!!pécial, ou la balance sera établie entre Doit et .Avoi?·. 

ART. XV . 

Les sommes dues pour chaque trimestt:e seront transmises par 
\"administration débitrice à l'administration créanciere, à I'aidede 
moyens de trésorerie concertés entre ell es_. · 

Il est entendu que, dans les comptes avec l'Espagne, la rédu
ction des monnaies se fera au taux de 19 réaux de v.ellon pour 5 
francs. 
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linha mais directa, for expedido por uma via desviada, não se po
derá tornar a expedir novamente pela linha directa, quando seres
tabelecer a communicação. 

ART. Xli. 

Quando um despacho, em con~equencia de se acharem corta
das as communicações telegraphicas, deíer ser expedido pelo cor
reio ou por caminho de ferro, não se deixará de o transmittir do 
mesmo 1110do pelo telegrapho logoque a linha estiver restabclecidaJ 
com a nota de: Reta1·dado por interrupção; copia pelo correio ou 
por caminho de ferro. 

Entretanto, se a demora que houve ou a natureza do despacho 
tornar evidentemente inutil a sua transmissão pelo telegrapho, dei
xará esta de ter Ioga r. 

ART. XIII. 

Em cumprimento do paragrapho segundo do Artigo x1x da Con
venção, as administrações convêem em adoptar, como ponto de 
entrada e de saída, os pontos em que as linhas atravessam a sua 
fronteira commum, a saber: 

Entre a Eelgica e a Fr"ança, Quiévrain e ~fouscron; 
Entre a Hespanha c a França, Irun e La Junquera; 
Entre a França e a Sardenha, Chaparillan c Niza; 
Entre a França e a Suissa, Saint-Louis e Saint-Génis; 
Entre a Sardenha e a Suissa, Saint-Julien e Brissago. 

ART. XIV . 

As administrações formarão, no fim de cada mez, uma conta 
das quantias cobradas nas suas estações por conta das administra
ções visinhas, ficando estas responsaveis pelas taxas corresponden
tes ao trajecto alem das suas linhas. 

Esta conta indicará, em cada despacho, o numero, as estações 
de partida e de chegada, o numero absoluto de pala:vras, incluindo 
a:; direcções, e o das pala nas taxadas (por esta fórma H-), e por ul
timo a taxa percebida. 

Esta conta será examinada pela administração a favor da qual 
se tiver feito a cobrança. Esta formará um mappa em que consigne as 
suas observações ácerca da conta que lhe tiver sido communicada. 

Depois de a dmittidas ou rejeitadas taes observações, as duas 
administrações interessadas fixarão a importancia das sommas de 
que em cada mez ficarem devedoras uma á outra. 

Estas som mas serão transportadas todos os trimestres para uma 
conta especial ,em que se estabelecerá o balanço entre Deve e 
llaver. 

ART . XV. 

As sommas devidas por cada trimestre serão transmittidas pela 
administração devedora á administração credora, segundo o modo 
de pagamento em que entre si tiverem combinado. 

Fica entendido que, nas contas com Hespanha, a reducção 
das moedas se fará na rasão de 19 reales de vellon por 5 francos • 

• 
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ART. XVI. 

Les administrations supérieures télégraphiques de Belgique, 
d'Espagne, de France, de Sardaigne et de Suisse se concerteront 
entre elles sur Jes cbangements ou additions que l'expérience ferait 
connaitre nécessaire d'apporter au présent réglement. Ces mod·ifi
cations ainsi anétées de commun accord feront, le moment venu, 
l'objet d'articles additionnels. 

Le présent réglement, qui entrera en vigueur simultané
ment avec la Convention télégraphique en date de ce jour, à la
quelle il se raLtacbe, a été arrêté à Paris le 28 Décembre 181í1í, 
par Jes Commissaires spéciaux soussignés, en vertu des pouvoirs 
qui leur ont été délégués par leurs Gouvernements respectifs. 

1\'lasui. 
Mathé. 
Levasseur . 
Vicomte H. de Vougy. 
A. de Clercq. 
Bonelli. 
Brunner . 

DOCUMENTO. 

<:ONVENÇÃO CELEBRADA E~l DERLUI, A 29 DE JUNHO (I) DE 1855, ENTRE 

REGULAR A TRANSDIISSÃO DOZ DESPACHOS TELEGRAPHICOS, A QUE ' 

ENTRE PORTUGAL t 

Sa Majesté le Roi des Belgcs, Sa Majesté l'Empereur des Fran
çais et Sa Majesté le Roi de Prusse, stipulant tant en son nom 
qu'au nom de l'Empire <l'Autricbe, des Royaumes de Baviere, de 
Saxe, de Hanovre, de Wurtemberg, des Pays-Bas et des Grands
Ducbés de Bade et de Mecklembourg-Schwerin, désirant assurer 
aux correspondances télégrapbiques toute la célérité possible, et 
apporter à la Convention spécialc conclue entre leurs États res
peclifs, le 4 Octobre 181í2, ainsi qu'à son Article additionnel du 
22 Septembre 1854, les changements et améliorations dont l'ex-

(1) Ê a data em que se assignou a presente Convenciro, a qual foi confir-
mada pela França em 6 de Novembro do 1855. • 
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ART . XVI. 

As administrações superiores telegraphicas da Belgica, de Hes
panha, de França, da Sardenha e da Suissa se porão de' accordo 
sobre as alterações ou addições que a experiencia demonstrar ne
cessario fazer no presente regulamento . Estas modificações, assim 
~eterminadas de .commum accorclo, serão, chegado esse caso, ob
Jecto de artigos adclicionaes . 

O presente regulamento, que principiará a vigorar simulta
neamente com a Convenção telegraphica d'esta data, a que está li
gado, foi concordado em París a 28 de Dezembro de 1855, pelos 
Commissarios cspeciacs abaixo assignaclos, em virtude dos poderes 
que lhes foram delegaàos pelos seus Governos respectivos . 

Masu i. 
Ma thé . 
Levassem· . . 
Visconde H . de Vougy. 
A. ele Cleroq. 
Bonclli. 
Brunner. 

A DELGICA, FRAl'iÇA E A UNL\0 TELEGR/.PHICA AUSTRO-ALLEMÃ, PARA 

SE REFERE O ART . li D,\ CONVENÇÃO DE ' 1s DE JO!';HO DE 1857 , 

ll RESPANHA . 

Sua Magestade El- Rci dos Belgas, Sua 111agestade o Impera
dor dos I?rancezes c Sua l\fagestade El-Rei da l)russia, estipuland(} 
tanto em seu nome como no do Impcrio de Austria, dos Reinos de 
Baviera, de Saxonia, de H~novcr, de Wurtemberg, dos Paizes 
B,aixos e dos Gram- Ducados de Badcu e de Mecklemburgo;-Schwe
nn, desejando assegurar <Ís correspondencias telegraphicas toda a 
celeridade possível e introduzir na Convenção especial concluída 
entre seus Estados respectivos . a 4. de Outubro de 1852, bem com(} 
no seu Artigo addicional de 22 de Setembro de 18tí4, as alterações 

1857 
Junho 

18 



1857 
Junho 

t8 

150 REINADO DO SENHOR D. PEDRO V . 

périeuce a fait recounaitre l'utílité, sout couveuues de uégocier 
daus ce but une uouvelle Couveutiou télégraphique, et out, à cet 
effet, uommé pour leurs Plénipotentiaires , savoir: 

Sa Majesté le Ro i des llelges, M. Jeau-Baptiste Masui , Di
:~:ecteur géuéral de l' admiuistratiou des chemius de fer, postes ·et 
télégraphes, Officier de l'Ordre de J.éopold , Commandeur de l'Or
dre Jmpéri al de la Légion d'Honneur, des Ordres de l' Aigle Ro uge, 
du I~ion Néerlandais , de la Branche Ernestine de Saxe-Cob ourg, 
et de Sainte-Anne de Russie, Chevalicr des S::i . M:auricc et Lazar-e, 
du Mérite de Saxe, etc., etc. 

Sa Majesté l'Empereur eles Frauçais, lVL le Vicomte Heuri de 
Vougy, Directeur généra l de l'admiuistratiou des ligues télégra
phiques, Officier ele l'Ordre Impérial el e la Légiou cl'Honueur, 
Commandeur elu Lion de Zahringen , etc ., etc . ; et M. Alexandre 
de Clercq, Sous-directeur des consulats et affaires commerciales 
au Miuistere des Alfa ires Étrangeres_, Officier de l'Ordre Impérial 
de la Légiou d'Honueur, et de l'Ordre de Léopold, Comrnandeur 
de l'Ordre Royal et distingué de Charlés III, de l'Ordre d'Isabelle 
la Catholique, de l' Ordre de François I eles Deux-Siciles , de l'Or
dre dn Danebrog, de l'Orçlre de la 'four et l'Épée de Portugal, de 
Ia Rose clu 'Brésil, du Lion de Zahriugen, etc., etc . 

Et Sa Majes tê le Roi de Prusse, .l't1 . Frédéric-Guillaume Not
tebohm, Couseill er intime du Gouvernement, Direeteur desligues 
télégraphiques de Prusse, Chevalier ele quatrieme classe de l' Aigle 
Ronge, Chevalier de l'Ordre ele Léopold, Commandeur de l' Ordre 
Impérial de Sainte-An ne, etc., etc . 

Lesquels, aprcs avoir échaugé leurs pleius ponvoirs, tro uvés 
en boune et elue forme , sont couvenus des Articles suivants: 

' 
AIIT. I . 

Tou t individu aura le droit de se servir eles télégraphes éle
·Ctr iq ues iuternatiouaux eles États contractants; mais chaque Gou
vernement se réserve la faculté de faire coustater·l'identité de tout 
expéditeur qui demaude ra Ia transmissiou d'uue ou plusieurs dé
pêches. 

ART. li. 

Le servíce eles ligues de télégraphes électriques établies o.u à 
·étahlir par l es États contractanls sera soumis, en ce qui concerue 
la transmission et la taxe eles clépêches iuternatümales, aux dispo
sitions ci-aprcs; chaque Gouve rnemeut se réservant expréssément 
le droit de régler à sa convenance le servi ce et le ta ri f télégraphi
ques pour l es correspoudauces à transmettre dans les limites de 
ses propres ligues, et restant, daus ce dernier ,cas, entierement Ii
bre quaut au chciix des appareils à employer . 

Chaque État reste également juge des mesures à prendre pour 
la sécu ri té de ses ligues et pour la police et le coutrô le des corres
pondances de toute uature . 
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e os melhoramentos cuja utilidade a experiencia tem feito conhe
cer , convieram em negociar para este fim uma nova Convenção te
legraphica, c nomearam para este e !feito por seus Pleni potcnciarios, 
a saber: 

Sua Magestade El-Rei dos Belgas , o Sr . João Baptista Masui, 
Director geral da administração dos caminhos de ferro, correios e 
telegraphos, Official da Ordem de Leopoldo, Cornmendader da Or
dem Imperi al da J.egião de H onra, das Ordens da Agu ia Verme
Iha, do Leão Neerlandez, do Ramo Ernestino de Saxonia- Coburgo 
e de Santa Anna da R ussia, Cavalleiro de S . Ma uricio e S . Lazaro, 
-do Merito de Saxonia, etc . , etc. 

Sua Magestade o I mperador dos Francezes, o Sr. Visconde 
Henrique de Vougy , Director geral da administração das linhas 
telegraph icas, Official da Ordem Imperial ela Legião de Hon ra, 
Commendador da Ordem do Leão de Zabringen, etc., etc . ; e o Sr. 
Alexandre de Clercq , Sub-director dos Consul ad os e negocias com
lllerciaes no Ministcrio dos Negocias Estrangeiros, Official da Or
dem Imperial da J,egião de Honra e da Ordem de 1copoldo , Com
lllenclador da Real e distincta Ordem de Carlos III, da Ordem de 
Isabel a Catbolica, da Ordem de Francisco l das Duas Sicilias, da 
Ordem de Danebrog, da Ordem da Torre e Espada de Portugal, 
da Rosa do Braz il, do Leão de Zahringcn, etc ., etc. 

E Sua Magestade E l-Rei da P russia, o Sr. Frederico Guilher
me Nottcbobm, Conselheiro in t imo do Governo, Director das li
nhas telegraphicas de P russi_a, Cavalleiro da quarta classe da Aguia 
Vermelha, Cavalleiro da Orclem ele 1eopoldo , Commendador da 
Ordem Im perial de San ta Anna , etc., etc. ' 

Os quaes, depois de haverem trocado os sens respectivos plenos 
Poderes, e achando-os em boa c devida fórm a , convieram nos Ar
tigos seguintes: 

ART. I. 

Todo o individuo terá o d irei to de se servir dos telegraphos 
electricõs internacionaes dos Estados contratantes; mas cada Go
verno se reserva a facu ldade de filzer verificar a idc n tidade de qual- · 
quer expedido r que pedir a transmissão de um ou mais despachos . 

ART. li. 

O s~rviço das linhas de telegraphos electricos estabelecidas ou 
que se estabelecerem pelos Estados contratantes estará suj eito, 
~elo que toca á transmissão e taxa dos despachos internacíonaes, 
as disposições abaixo designadas; reservando-se cada Governo ex
Pressamente o direito de regular, segundo lh e convier, o serviço 
e t.ar!fa telegraphicos para as correspondencias que hajam de trans
~Ittir-se dentro dos limites das suas pr'oprias linhas , e ficando 
neste ultimo caso inteiramente livre quanto á escolha dos appare
lhos que se hajam de empregar . 

Cada Estado fica igualmente arbitro das medidas que houver 
de tomar para a segurança das suas linhas e para a policia e registo 
das correspondencias de toda a especie. 
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Les dépêches internationales sont celles qui empruntent pour 
être transmises à destinalion les lignes de deux au IJlOÍns des États. 
contractants. 

Al\T. lU. 

Les États qui n'ont point pris part à la présenle Conventiou 
seront admis, sur leur demande, à y accéder. 

AIIT. IV. 

Le~ Hautes Partics Contraclantes prennent l'engagement de 
se communiquer réciproquement tous les documents relatifs à l'or
ganisation et au service de leurs Jignes télégraphiques, anx appa
reils qu'clles employent, commc aussi tout perfectionnement qui 
vicndrait à avoir lieu dans le service. 

Chacune d'elles enverra à toutes les autres, savoir: 
1 o Ã la fin de chaque trimestre, un tableau indiq uant le nom 

des sta tions et le nombre des fils affeclés à la correspondance pu
blique ou privée sur les di verses sections de son réseau; et 

- 2° Au commencement de chaque année, une carte résumant. 
les changements survenus à cet égard dans toule l'étendue de son, 
réseau, pendant la derniere période annuelle. 

Vappareil de l\forse sera provisoirement adopté pour la trans-· 
mission des corresponda11ces internationales . 

Al\T . V. 

Les Gouverncments contractants s'efforceront de réunir leurs. 
fils télégraphiqu<ls de maniere à pouvoir donner passage, sans in
terruption aux frontiercs et d'une extrémité à l'autre des plus lon
gues ligues, aux dépêches internationales. 

. Pour accroitre et facili ter leurs rapports dirccts de corrcspon
danccs télégraphiqucs, ils s' engagcnt à poscr, dans ·lc plus brcf délai 
possíblc, de nouvcaux fils, excl usivemcnt dcstinés à la transmís
sion non interrompue des .dépêches entre les capitalcs de lcurs 
États respcctifs. 

ART. ' ' I. 
Chaque Gouvcrnement conserve la faculté d'intcrrompre le 

scrvice de la télégraphic intcrnationale pour un tcmps incléterminé, 
s'ille j age convcnable, soit pour toutcs lcs correspondances, soit 
sculcmcnt pour ccrtaines naturcs de corrcspondances, soit epfin 
pour certaincs ligncs; mais, aussilôt qn'un Gouvernement aura; 
adopté une mesure de cc genre, il dcvra en donner irnmédiatement. 
connaissance à tous lcs antrcs Gouvcrncmcnts co-contractants. 

ART . VII. 

Lcs États contractants déélarent n'acceptcr aucunc rcsponsa
bilité à raison du service .de la correspondancc intcrnationalc pa~ 
voic télégraphiquc . 

ART. VIII . 

Lcs dépêches scront classécs dans l'ordre suivant : 
1o Dépêches d'Élat, c'est-à-dire, celles qui émaneront du Che! 
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Os despachos internacionaes são aquelles que, para serem trans

mittidos ao seu destino, se servem das linhas de dois pelo menos 
dos Estados contratantes. 

ART. III. 
_ Os Estados que 'não tomaram parte na presente Convenção se

rao admittidos, a pedido seu, a acceder á mesma. 

ART. IV, 
As Altas Partes Contratantes compromettem-se a communi

car-se reciprocamente todos os documentos relativos á organisação 
e serviço das suas linhas telegraphicas, aos apparelbos que empre
guem, bem como a qualquer melhoramento que chegasse a etfei
tuar-se no servico. 

Cada uma d'ellas enviará a todas as mais, a saber: 
1.0 No fim de cada trimestre, um mappa indicando o nome 

da_s estações e o numero elos fios destinados á correspondencia pu
bhca ou privada nas di versas secções da sua rede; 

2. 0 No principio de cada anuo, um mappa resumindo as al
terações occorridas n'esta parte em toda a extensão da •sua rede, 
durante o u!Limo período annual. 

O apparelho de Morse será provisoriamente adoptado para a 
transmissão das corrcspondencias internacionacs. 

ART. V. 

Os Governos contratantes procurarão reunir os seus fios tele
graphicos de modo que possam dar passagem, sem interrupção, nas 
fronteiras c de uma extremidade á outra das linhas mais extensas, 
aos despachos internacionaes . . 

Para augmentar c facilitar as suas relações directas de corrcs
pondencia tclegraphica, obrigam-se a pôr, no mais breve praso pos
sível, novos fios, destinados exclusivamente á transmissão não in
terrompida dos despachos entre as capi.taes de "Seus Estados respec
tivos . 

Al\T, VI. 

Cada Governo conserva a faculdade de interromper o serviço 
da telegraphia internacional por tempo indeterminado, se o julgar 
conveniente, quer para todas as correspondcncias, quer unicamente 
P.ara certa classe de correspondencias, quer finalmente para certas 
hnhas; mas logoque um Governo tiver adoptado uma medida 
d'esta natureza, deverá dar immediatamente conhecimento d'ella a 
todos os outros Governos contratantes. 

ART . VII. 

Os Estados contratantes declaram não aceita r responsabili
dad~ alguma por causa do serviço da correspondencia internacio
nal por via lelegraphica. 

ART . VIII. 

Os despachos serão classificados pela seguinte ordem: 
t.o Despachos de Estado, isto é, os que emanarem do Chefe 

181i7 
Junho 

18 



1857 
.Junho 

18 

154 REINADO DO SENIIOR D. PEDRO V. 

de l'État, des Ministres, dcs Commandants en chef des forces de terre 
ou de mer et des Agents diploma tiques ou consulaires des Gouver
nements qui auront pris part à la présente Convention ou qui y 
auront ultérieurement adhéré. 

Cet avantage de priorité et les autres priviléges ci-apres con
sacrés en faveur des dépê.ches d'État, seront étendus de plein droit, 
mais sous réserye de réciprociLé, aux dépêches d'État dcs pays avec 
Iesquels l'une ou l' autre dcs Hautes Par ties Contractantes aurai t 
déjà conclu ou viendrait à conclure des conventions télégraphiques 
particulieres. 

Les dépêches diplomatiques des autres Puissances seront con
sidérées et traitées comme celles dcs particulicrs. 

2° Dépêch es de servicc exclusivement consacrées au service 
des télégraphes internationaux, ou relatives à des mesures urgentes 
ou à des <JCcidents graves sur les chemins de fer. 

3° E nfin dépêches des particuliers. 
La transmission des dépêcbes aura lieu dans l'ordre de leur 

remise par les expéditcurs, ou de leur arrivée aux stations inter
médiaires ou de destina ti on, eu observant les.. regles de priorité 
ci-apres: 

1 o Dépêches d'État ; 
2" Dépêches de service spécifiées a n § 2 ci-dessus; 
3° Dépêches des particnliers. 
Une dépêche· commencée ne pourra être interrompue à moins 

qu'il n'y ait urgencc extrême à transmettre une communication 
d'un rang supérieur . · 

Entre deux bureau x en relation immédiate et quand il s'agira 
de dépêchcs de même rang, on passera! ces dépêches dans l'ordre 
alternatif. 

ART . IX. 

Lorsqu'une interruption dans les communications sera signa
lée apres l'acceptation d'une dépêcbe, le bureau à partir duquel 
la -transmission sera devenue impossible mettra à la poste, et par 
lettre recommandée, une copie de la dépêche, sous chargement d'of
ficc, ou la transmettra cn service par le plus prochain · convoi. 

11 s'adressera, selon les cirlonstances, soit au burcau le plus 
rapproché en mesure de lui fairc continuer la vaie télégraphique, 
soi.t au bureau de destina tion qui la traitera comme dépeche ordi
naire. 

Aussitôt que la communication sera rétablie, la dépêche sera 
transmise de nouveau, au moyen du télégraphe, par lebureau qui 
en aura fait l'envoi par Ia poste ou par le chemi!J. de fer. 

ART . X. 

Les bureaux télégraphiques réspectifs seront autorisés à rece
voir les dépêches pour des localités situées en dehors des ligues 
télégraphiques. 

Elles seront rendues à leur destination, soit par la poste, au 
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do Estado, dos Ministros, dos Commandantes em chefe das forcas 
de terra ou mar , e dos Agentes diplomaticos ou consulares dos Go
vernos que tiverem tomado parte na presente Convenção ou que 
a ella adherircm ulteriormente. 

Esta vantagem de prioridade, e os mais privilegias que em se
g_uida se estabelecem a favor dos despachos de Estado, serão exten
Sivos de direi to absoluto , mas com reserva de reciprocidade , aos 
despachos de Estado dos paizes com os quaes uma ou outra das 
Altas Par tes Con tratantes t iver já concluído ou vi er a concluir 
convenções telegraph icas par ticul ares . 

Os despachos ciiplomati cos das dema is Potencias serão consi
derados e tratados como os dos particulares. 

2.0 Despachos de serviço , exclusivamente consagrados ao ser
viço dos telegraphos internacionacs, ou relat ivos a medidas urgen
tes ou a graves accidentes nos caminhos de fer ro. 

3.0 Por ultimo, despachos dos particulares . 
A transmissão dos despachos terá Jogar pela ordem em que 

for em entregues pelos expedidores ou pela da sua chegada ás es
t~çõcs intermedias ou de desti no, observando-se as regras de prio
ridade abaixo designada s: 

1.0 Despachos ele Estado; 
2 .0 Despachos de serviço, especi fi cados no§ 2 .0 precedente ; 
3. 0 Despachos dos particul ares . · 
Principiado um despacho não poderá ser interrompido, salvo 

havendo uma urgcncia extrema em transmittir uma communica
ção de uma ordem superior . 

Entre duas estações que es tejam em relação immediata , e 
quando se tratar de despachos da mesma ordem , taes despachos 
serão passados alternativamente. 

ART . I X. 

Quando se notar uma interr upção nas communicaçõcs depois 
de aceito um despacho , a estação desde a qual não for possível 
continuar a transmissão deitará no correio, em ca rta segura, uma 
copia do despacho ca rregando o porte como de officio , ou a trans
mi ttirá como de serviço pelo mais prox imo comboio. 

Deverá dir igir-se, segundo as circumstancias , quer á estação 
mais immediata que tenha meio de lhe fazer continuar a via tele
graphica, quer á estação ·de destino, que a considera rá como des
pacho ordinario . 

Logoque se restabeleça a communicação, o despacho será no
vamente transmittido , por telegrapho, pela estação que o tiver 
remettido pelo correio ou por caminho de ferro. 

ART . X. 
As estações telegraphicas respectivas serão auctorisadas a re~ 

ceber os despachos para pontos situados fóra das linhas telegra
phicas. 

Taes despachos serão enviados ao seu destino quer pelo cor-
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moyen de lettres recommandées, soi t par exprcs ou estafette, si 
l'expéditcur en fa it la demande . 

L'indication donnée par l'expéditeur pour le mode de trans
port d'une dépêche au-delà desligues télégraphiques, ainsi que 
les avis ou renscignernenls de service, n'cntrcront pas dans le 
compte eles mots. 

ART . XI. 

Lcs dépêches à transrncLtre dcvront être écritcs à l'cncre, 
sans ratures ni abréviaLions, avec clarté ct dans un langage intel
ligible . 

Elles devront porter Ia signaturc de l'expéditeur ainsi que 
l'adressc bien précise du destinatairc, conformément au modele 
quisera ultérieurement n_rrêté. 

L'adresse de la dépêche devra être mise eH teLe; elle sera suivie 
du texte, et la signature de l'expéditenr se trouvcra au bas de la 
dépêchc. 

AIIT. XII. 

Lcs dépêches d'État seront passibles eles taxes ordinaires; 
elles devront toujonrs être rcvêtues du timbre ou du cachet de l'ex
pédilcur; el les pourront être écritcs en chi!Tres arabes ou cn ca
racteres alpbabétiques faciles à rcproduire par lcs apparcils en 
usage; ou bien encore êtrc libellécs en français, en al lcmand ou en 
anglais; mais ellcs seront toujours écrites en caracteres romains, 
dans les pays ou ces caracteres sont généralcmcnt cmployés; elles 
seront transrnises cn signes, lettres ou nombres égalcmcnt en usage 
dans les burcaux télégraphiques. 

1a trans\nission des dépêchcs d'État sera de droit; les bureaux 
télégraphiques n'auront aucun contrólc à exercer sur ellcs. 

ART. XIII. 

Les dépêches de service et cellcs dcs particulicrs ne pourront 
pas être écrites cn cbiffres; ellcs seront rédigées, au choix de l'ex
péditenr, en français, en allemand ou cn anglais, mais elles scront 
toujours écrites en caracteres roma ins dans lcs pays ou ces cara
cteres sont généralemcnt employés . 

Provisoiremcnt, les Parties Contractantcs sont tcnues d'accep
ter les dépêchcs rédigées cn langue étrungere à lcur pays dans les 
bureaux désignés dans le réglemcnt à intervcnir entre les Adminis
trations télégraphiqucs . 

ART. XIV . 

J,es bureaux télégraphiques au point ele clépart et au lieu de 
desLination de chaque dépêcbe auront lc droit de refuscr de l'ex
pédier ou de la transmeltre, si sa tcneur leur parait contraíre aux 
bonnes mreurs ou à la sécur,ilé publique . 

I" e recours contre de scmblablcs décisions ser a adrcssé à I' Ad
minislration centrale eles slalions ou clles auront été prises . 

Dans tous les cas, Ies Administrations centrales télégraphiques 
de cbaque État auront la faculté d'arrêter la transmission de tonta 
dépêche qui leu r paraitrait offrir quclque danger. 
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reio, em cartas seguras, quer por um proprio ou expresso, se o ex
pedidor assim o pedir . 

A indicação que o expedidor der sobre o modo de transportar 
um despacho alem das linhas telegrapbicas, c bem assim os avisos 
ou informações de serviço, não entrarão na cont_a das palavras. 

ART. XI. 
Os despachos que se houyerem de transmittir deverão ser es

criplos com tinta, sem raspaduras nem abreviaturas, com clareza, 
e n'uma linguagem intelligivel. 

Deverão levar a assiguatura do expedidor, e a morada bem 
exacta do destinatario, conforme o modelo que ulteriormente se 
adoptar . 

A direcção do despacho deverá ser posta no alto; seguir-se-ha 
o texto, e a assignatura do expedidor será logo por baixo do des-
pacho. ' 

ART. XII . 

Os despachos de Estado estarão sujeitos ás taxas ordinarias; 
deverão levar sempre o si nele ou sêllo do expedidor; poderão ser 
escriptos em algarismos arahes ou em caracteres alphabcLicos fu
ceis de copiar pelos apparclhos em uso; assim como ser bem re
digidos em francez, em allemão ou em inglez; mas serão sempre es
criplos em caracteres romanos, nos paizes em que geralmente se 
empregam taes caracteres; e serão transmittidos em signaes, letras 
ou· numeras igualmente em uso nas estações telegraphicas. 

A transmissão dos despachos de Estado serão de obrigação; 
as estações telcgraphicas não exercerão n'ellcs inspecção alguma. 

ART. XIII . 

Os despachos de serviço c os dos particulares não poderão ser 
escriptos em cifra; serão redigidos, á escolha do expedidor, em 
francez, em allemão ou em inglcz , mas serão sempre escriptos com 
caracteres romanos nos paizcs em que taes caracteres geralmente 
se empregam. 

Provisoriamente, as Partes Contratantes são obrigadas a acei
tar os despachos redigidos em língua estrangeira ao seu paiz nas 
estações designadas no regulamento que se estabelecer entre as Ad
ministrações telegraphicas . 

ART. XIV . 

As estações telegraphicas, no ponto de partida 'e· no Jogar de 
destino de cada despacho, terão o direito de negar-se a expedi-lo 
ou communica-Jo, se o seu contendo lhes parecer contrario aos bons 
costumes ou á segurança publica. 

O recurso contra similhantes decisões será d irigido á Adminis
tração central das estações em que os despachos tiverem sido tomados. 

Em todos os casos, as Administrações centraes telegraphicas 
terão a faculdade de suspender a transmissão de qualquer desp.a
cho que lhes pareça offcrecer algum perigo. 
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ART. XV. 

Dans les villes spécialement designées à cet effet, Je serYice des 
bureaux télégraphiques ne ser a ,pas inter.rompu pendant Ia nuit: 
les dépêches de nuit échangées entre ces bureaux ne seront sou
mises à aucune surtaxe. 

J~es autres bureaux télégraphiques seront ouverts tons les 
jours, y compris les dimanches et les fêtes, du 1cr Avril à la finde 
Septembre, depuis sept beures du matinjusqu'à neuf heures du soir; 
et du 1 cr Octobre à Ia fin de Mars, depuis huit heures du matin 
jusqu'à neuf heures du soir. 

Néanmoins , chacune des Hautes Parties Contractantes se ré
serve Je droit de créer une troisieme classe de stations télégra
phiques dont Ies Administrations respectives se communiqueront 
les noms, et dans Iesquelles le travail sera Iimité de neufheures du 
matin à rnidi, et de deux heures à sept heures du soir. 

Les hcures d'ou verture et de clôture seront les mêmes dans 
tons les États , et l'heure de tous Jes bureaux télégraphiques de 
cbaque pays sera celle du temps moyen de la capitale de ce pays. 

· I~e travail hors des heures ci-dessus indiquées ser a réputé tra
vail ele nui t . Cependant la clépécbe clont Ia transmission se trouvera 
commencée de jour, devra néccssairement être achevée entre Ies 
dcux hureaux, ou elle sera engagée, sans avoir à subir Ia surtaxe 
de nuit. , 

ART. XVI. 

Dans les bureaux ou le scrvice n'est pas permanent, aucune 
dépêche de nuit ne sera acceptée qu'autant qu'elle aura été annon
cée pendant Ie service de jour, et qu'on aura indiqué l'heure ou 
elle sera déposée dans le bureau de départ. 

Un réglement spécial déterminera Ie's conditions du service de 
nuit et Je temps pendant leque! Jes bureaux de chaque Éta t de
vront attendre la dépêche annoncée. 

ART. XVII. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre touLes 
les mesures nécessaires pour assurer le secret des correspondances. 

ART. XVIII. 

Les Hautes Parties Contractantes adoptent pour la formation 
des tarifs, dont la réunion constituera Je tarif international, les 
bases dont la teneur suit, savoir : 
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,\RT . XV . 

Nas povoações especialmente designadas para esse effeito, o 
serviço das estações telegraphicas não se interromperá durante a 
noite: os despachos de noite trocados entre estas estações não serão 
sujeitos a augmento de taxa. 
. As outras estações telegraphicas estarão abertas todos os dias, 
Incluindo os domingos e dias santos, desde o 1. 0 de Abril até fim 
de Setembro, das sete ho ras da manhã até ás nove da noite; e desde 
o 1. 0 de Outubro até fim de' Março, das oito da manhã até ás nove 
da noite. 

Todavia reserva-se cada uma das Altas Par tes Contratantes o 
direito de crear uma terceira classe de estações telcgr1l;phicas, cujas 
Administrações respectivas se commnnicarão os nomes e em quaes 
d'ellas o trabalho será limitado desde as nove horas da manhã até 
o meio-dia, e desde as duas horas até ás sele da 'tarde. 

As horas a que se abrem e fecham as estações serão as mesmas 
em todos os Estados, e a hora de todas as estações telegraphicas de 
cada paiz será a do termo rnedio da capital d'esse paiz. 

O trabalho, fóra das horas acima indicadas, será reputado como 
trabalho de noite . Com tudo, o despacho cuja transmissão houver 
principiado de dia, deverá necessariamente ser concluído entre as 
duas estações que d'ell e estiverem encarregadas, sem que por isso 
tenha de soffrer o augmento da taxa de noite. 

ART . XVI. 

Nas estações onde o serviço não é permanente, nenhum des
pacho de noite será aceito, salvo se tiver sido annunciado du rante 
o serviço de dia, e se se tiver ind icado a hora em que deva ser en
tregue na estação de partida . 

Um regulamento especial determinará as condições do serviço 
de noite, e durante quanto tempo as estações de cada Estado deve
rão esperar o despacho annunciado. 

ART . XVII. 

As Altas Partes Contratantes obrigam-se a tomar todas as me
didas necessarias para assegurar o sigillo das correspondencias. 

ART . XVIII. 

. As Altas Partes Contratantes adaptam para a formação das ta
nfas, cuja reunião constituirá a tarifa internacional, as bases cujo 
teor é o seguinte, a saber : 
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ART . XIX . 

Dans le calcul des distances, Ies fractions égales ou supérieu
res à la moitié de l'unité compteront comme une unité, lcs fra
ctions inférieures seront négligées. 

ART . XX . 

Pour l'application des taxes, la distance parcourue par une 
dépêcbe sera comptée en Iigne droitc sur le territoire de cbaque 
État, depuis Ie Iieu de départ jusqu'au point de la fronticre ou elle 
arrivera, et de celui-ci au point de sa destination. Il en sera de 
même pour son transit de frontiere à fronticre dans chaque État. 

La taxe entre •deux bureaux des États contractants sera, en 
tous cas, celle qui correspond à la direction la plus favorable au 
public. Si Ia dépêcbe devait être transmise dans une autre dire
ction, le partage de la taxe se ferait proportionnellcmcnt au nom
brc de zoncs parcourues sur Ie territoire de cbacun des États qui 
a uraient concouru à la transmission. 

ART . XXI. 

Lcs reglcs suivantes seront observées pour appliquer Ia taxe 
au nombre de mots : 

1 o La longueur de Ia dépêche simple est fixée à vingt-cinq 
mots; 

2° Le nom du bureau de départ et la date de l'expédition se
ronf transmis d'office; lc li eu d'origine et la date de la dépêcbe ne 
seront taxés que Iorsque l'expéditeur lcs aura lui-même inscrits 
.sur sa dépêcbe; 

3° Il cst accordé pour chaquc adrcsse, de un à cinq mots, qui 
ne seront pas taxés; lcs mots de l'adresse dépassant ce maximum 
seront comptés et taxés a>ec I e corps de la dépêche; 

4° Les mots réunis par un trait d'union, ou séparés par une 
apostropbe, compteront pour I e nombre de mots qu'ils contiennent; 
mais le maximum de Iongueur d'un mot sera fixé à sept syllabes, 
l'excédant sera compté pour un mot; 

5° Lcs traits d'union, les apostrophes, les signes de ponctua
tion et les alinéas ne seront pas comptés; les autres signes I e seront 
pour le nombrc de mots qui auront été employés à les exprimer; 

6° Tout caractere isolé (Iettre ou chiffre) comptera pour un 
mot; 

7° Tout nombre, jusqu'au maximum de cinq chiffres inclusi
vement, sera compté pour un mot; les noDJbres de plus de cinq 
chiffres représentcront autant de mots qu'ils contiendront de fois 
cinq cbiffres, plus un mot pour l'excédant. Les virgules, les barres 
de division seront comptées pour un chiJfre; 

8° Pour Ies dépêches d'État chitrrées, on additionnera tous Ies 
chiffres ou lettres dont elles se composeront, et le produit de la 
division du nombre total par cinq, donnera le nombre de mots à 
taxer. 
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ART. XIX. 

No calculo das distancias, as fracções iguaes ou superiores á 
metade da unidade contarão como uma unidade, e as fraccões in-
feriores serão desprezadas . • 

ART . XX . 

Para a applicação das taxas, a distancia percorrida por um 
despacho será contada em linha recta no territorio de cada Estado, 
desde o lagar da partida até ao ponto da fronteira aonde chegar, 
e d'aqui até ao logar do seu destino. O mesmo se praticará para o 
seu trajecto de fronteira a fronteira em cada Esfado . 

A taxa entre duas estacõcs dos Estados contratantes será, em 
todos os casos, a que corresponder á direcção mais favoravel para 
o publico. Se o despacho devesse ser transmittido em outra direc
ção, far-sc-ha a divisão da taxa proporcionalmente ao numero de 
zonas percorridas no territorio de cada um dos Estados que tive
rem concorrido na transmissão. 

ART. XXI. 

Para a applicação da taxa ao numero de palavras observar
se-hão as seguintes regras: 

1.0 A extensão do despacho simples é fixada em vinte e cinco 
palavras . 

2.• O nome da estação de partida c a data da expedição serão 
transmittidos gratuitamente; o Jogar de partida e a data do despa
cho só serão taxados quando o expedidor os houver elle mesmo 
inscripto no seu despacho. 

3 .° Concede-se para cada direcção de uma a cinco palavras, as 
quaes não serão taxadas; as palavras da direcção que passarem 
d'este maximo serão contadas e taxadas com o corpo do despacho. 

4. 0 As palavras reunidas por uma linha de união, ou separa
das por um apostrophc, se contarão pelo numero de palavras que 
contenham; mas o maximo da extensão de uma palavra será fixado 
em sete syllabas, c o excedente se contará por uma. palavra. 

5 . o As linhas de união, os apostrophes, os signaes de pontua
ç~o e os principias de paragrapho não serão contados; os mais 
Slgnaes o serão pelo numero de palavras que se tiverem empregado 
para os exprimir. 

6 . o Todo o caracter isolado (letra ou algarismo) se contará por 
uma palavra . 

7.• Todo o numero, até o maximo de cinco algarismos inclu
.~ive, se contará por uma palavra; os numeras de mais de cinco 
algarismos representarão outras tantas palavras quantas vezes con
tenham cinco algarismos, e mais uma palavra pelo que exceder. 
As virgulas, as linhas de divisão serão contadas por um algarismo. 

8 . • Para os despachos de Estado em cifra, sommar-se-hão to
dos os algarismos ou letras de que elles se compozerem, e o pro
dueto da divisão do numero total por cinco, dará o numero das 
Palavras que se hão de taxar. 
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Les points ou signes simplcment destinés à séparcr les grou
pes seront transmis, mais n'cnLreront point cn compte . 

9° Le nom du signatairc ne comptera que pour un mot; mais 
les titrcs, prénoms, particules et les qualifications seront comptés 
pour I c nombre de mols qui scront cmployés à les exprimer ; 

10° Tous les signes ou mots que l' Administration ajoutera à 
une dépêche dans l'intérêt <lu servicc ne seront pas comptés . 

ART. XXII . 

Le maximum de longucur d' unc dépêche cst fixé à cent mots; 
au-delà de cent mots, la taxe de un à vingt-cinq mots recommen
cera à êtrc appliquéc. 

La transmission des dépêchcs dont le texte dépassera ccnt mots 
pourra être retardée pour céder la priorité à des dépêches plus bre
ves quoique inscrites postérieurement. 

Un mêmc expéditeur ne pourra fa ire passer plusicurs dépêches 
consécutives que dans le cas ou lc service de l'appareil ne serait 
pas réclamé par d'auLres personnes . 

Ces réserves ne s'appliqueront pas aux dépêches d'État. 

ART. XXIII. 

Tout expéditeur qui exigera du bureau de dcstination l'ac
cusé de réception de sa dépêchc, payera, pour le rccevoir, le quart 
de la som me qu'aurait coutée la transmissio n d'unc clépêche de 
vingt-cinq mots . I1 payera la moi ti é de la somme qu'aura coutée la 
transmission de sa dépccbe, s'il demande qu'cllc lui soit renvoyée 
tout entiere pour être collationnée . 

Le destinataire pourra aussi dcmander que la dépêche reçue 
soit collationnée, mais il dcvra payer une scconde f ois ln taxe entiere. 

, Les noms pro{H"es ct groupes de lettrcs et de cbiffres seront 
répétés d'oflice, sans augmentation de taxe. 

Pour lcs dépêches d'État chi!Trées, le collationnement inrtégral 
donnera lieu à la perception d'unc ucmi-taxe cn sus. Si 'ces mêmes 
dépêchcs portent la mention que .Je collationnement n'e;t pas exigé 
par l'expéditeur, elles ne seront .-;oumises qu'à une taxe simple. 

J\1\T. XXIV. 

La réponsc pourra être payée d'avance par l'expéditeur qui la 
demandera . 

Lorsque la longueur de cette réponse, les cinq mots de l'adresse 
non compris, ne dépassera pas dix mots, ou ne payera que demí
taxe. 

Si cette réponse n' est pas parvenue dans Jes cinq jours qui s:ui .. 
vront sa demande., l.e prix de la taxe déposée sera remboursé, son-s 
déducti.on d'un q.uart de s"a v.aleur. 

ART . XXV . 

Les dépêches qui doivent être communiquées ou déposées .à 
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Os pontos ou signaes simplesmente destinados a separar os 
grupos serão transmittidos, mas não entrarão em conta. 

9. 0 O nome ela pessoa que assigna só se contará por uma pa
lavra; porém os titulas, prenomes, partículas e as qualificações 
serão contados pelo numero de palavras que se empregarem para 
05 exprimir. ' 

10.0 Todos os signaes ou palavras que a Administração juntar 
a um despacho no interesse do serviço não serão contados. 

ART. XXII. 

O maximo de extensão de um despacho é fixado em cem pa
lavras; e sendo acima de cem, tornar-se-ba a applicar a taxa de 
uma a cinco palavras. 

A transmissão dos despachos, c11jo texto passar de cem pala
vras, poderá ser retardada para ceder a prioridade a despachos 
mais curtos, postoque inscriptos posteriormente. 

O mesmo expedidor não poderá fazer passar muitos despachos 
consecutivos, senão no caso em que o serviço do apparelho não for 
reclamado por outras pessoas. 

Estas reservas não se applicarão aos despachos de Estado. 

ART . XXTII. 

Todo o expedidor que exigir da c&tação de destino que se lhe 
accuse a recepção do seu despacho, pagará, para o receber, a 
quarta parte da quantia que custaria a transmissão de um despa
cho simples . Pagará metade da quantia que houver cu~tado a trans
missão do seu despacho, se exigir que este lhe seja reenviado todo 
por extenso para ser conferido. 

O destina ta rio tambem poderá exigir que o despacho recebido 
seja conferido, mas deverá pagar ' segunda vez a taxa por inteiro. 

Os nomes proprios c grupos de letras e algarismos serão repe
tidos previamente sem augmento de taxa. 

Para os deSJJachos de Estado em cifra, a conferencia integral 
d'elles dará logar á percepção ele mais uma meia taxa . Se n'estes 
rr:esmos despachos se fizer menção de que a conferencia não é exi
gida pelo expedidor, só ficarão sujeitos a uma taxa simples . . 

ART. XXIV. 

A resposta poderá ser paga d'antemão pelo expedidor que a 
exigir. 

Qmtndo a extensão d'esta resposta, não comprchendendo as 
cinco palavras da direcção, não passar de dez palavras, só se pa
gará meia taxa . 

Se esta resposta não chegar dentro dos cinco dias depois de 
f~ito o pedido, o preço da taxa depositado será restituído, dedu
Zindo-se a quarta parte do seu valor . 

ART. XXV. 

Os despachos que se deverem communicar ou deixar em esta-
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des stations intermédiaires seront considérées et taxées comme au
tant de dépêcbes séparées, envoyées à cbaque lieu de destination. 

ART. XXVI. 

Il sera payé pour les dépêcbes dont il devra être délivré plu
sieurs copies dans un lieu de station, un supplément de quatre
vingt-dix centimes (sept silbergros) pour cbaque exemplaire à re
mettre en sus de la dépêche primitive. 

Lorsqu'un expéditeur demandera que son identité soit attestée 
dans le lieu de destination, il acquittera, en sus de la taxe de sa 
dépêche, un droit fixe de un franc vingt-cinq centimes, ou dix sil
bergros. L'avertissement de service sera exprimé par les mots: 
ldentité prouvée. (Aufgeber beglaubigt.) 

L'expéditeur pourra toujours demander le retrait ou l'annu
lation de sa dépêcbe. 

La taxe ne sera pas restituée si la dépêcbe est en cours de trans
mission. Lorsquc la dépêche sera déjà arrivée et que l'expéditeur 
demandera qu'elle ne soit pas remise au destinataire, l'avertisse
meht nécessaire à cet effet sera taxé au demi-droit d'une dépêche 
simple. 

ART. XXVII. 

Dans les États ne faisant pas partie de l'Union télégraphique 
austro-allemande et pour Ies stations ou le service n'est pas perma
nent, les dépêches de nuit seront soumises à une taxe double. 

Les taxes prélevées pour collationner une dépêcbe ou pour re
cevoir une réponse, seront doublées, lors même que ces opérations 
n'auront pu s'effectuer que de jour, à moins que l'expéditeur n'ait 
demandé qu'elles le soient de jour. Dans ce cas, il en sera fait 
mention dans la minute de la dépêche. L'accusé de réceplion est 
soumis également à la double taxe, s'il est exigé pendant la nuit. 

Dans tous les États qui composent l'union télégraphique aus
tro-allemande, la tarification des dépêches pour tous les bureaux 
sera uniformément la même de jour et de nuit. 

ART. XXVIII. 

Le minimum à déposer comme arrbes au moment ou la dé
pêcbe de nuit est annoncée, sera égal à la taxe afférente à la dépêche 
de vingt-cinq mots. 

Lorsque la dépêche ne sera pas présentée à l'heure annoncée, 
le montant des arrhes sera acquis ct partagé de la même maniere 
que les autres recettes internationales. 

ART. XXIX. 

Excepté dans les États composant l'union télégraphique aus
tro-allemande, les dépêches présentées pendant la nuit mais qui, 
par suíte d'obstacles impréYus, n'arriveront à leur destination que 
dans la matinée, ne donneront point lieu à la restitution de la taxe 
supplémentaire reçue. 
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ções intermedias, serão considerados e taxados como outros tantos 
despachos separados, enviados a cada ponto de destino. 

ART . XXVI. 

Pagar-se-ha pelos despachos, de que se houver de entregar 
varias copias em um ponto de estação, um augmento de noventa 
centimos (sete silbergroschen) por cada exemplar que se remetter 
alem do despacho primitivo. 

Quando um expedidor exigir que se atteste a sua identidade 
no logar de destino, satisfará, alem da taxa do seu despacho, um 
direito fixo de um franco e vinte e cinco centimos, ou dez silber
g_roschen . O aviso de serviço será expressado pelas palavras: Iden
tidade provada. (A.ufgeber beglaubigt.) 

O expedidor poderá sempfe exigir que se retire ou annulle o 
seu despacho. 

A taxa não será restituída se o despacho estiver em via de 
transmissão. Uma vez que o despacho tiver já chegado e o expedi
dor exigir qu·e não se entregue ao destinatario, o aviso necessario 
para tal effeito será taxado com meio direito de um despacho sim
ples. 

ART. XXVII . 

Nos Estados que não fazem parte da união telegraphica aus
tro-allemã, e para as estações onde o serviço não é permanente, 
o,s despachos de noite serão sujeitos a dobrada taxa . 

As taxas cobradas antecipadamente para conferir um despacho 
ou para receber uma resposta serão dobradas, ainda mesmo que 
estas operações não se tivessem podido effeituar senão de dia, salvo 
se o expedidor pedisse que ellas o fossem de dia. N'este caso, far
se-ha menção d'isto na minuta do despacho. Fica igualmente su
jeito a dobrada taxa o accusar-se a recepção, se isto se exigir du
rante a noite. 

Em todos os Estados que compõem a união telegraphica aus
tro-allemã, o modo de taxar os despachos em todas as estações será 
uniformemente o mesmo de dia e de noite. 

ART. XXVIII. 

O mínimo que se ha de dar como signal no momento em que 
se annuncie o despacho de noite, será igual á taxa pertencente ao 
despacho de vinte e cinco palavras. 

. Quando o despacho não for apresentado na hora annunciada, 
o Importe do signal será cobrado e repartido do mesmo modo que 
o,s outros rendimentos internacionaes. 

ART. XXIX. 

Exceptuando nos Estados que compõem a união telegrapbica 
austro-allemã, os despachos apresentados durante a noite, mas que, 
em consequencia de obstaculos imprevistos, não chegarem ao seu 
destino senão pela manhã, não darão Jogar a ser devolvido o au
gmento da taxa percebido. 
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A.RT. XXX. 

Les frais de transport des dépêches en dehors des lignes· télé
graphiques seront perçus au bureau de départ. 

Pour le transport par lettres recommandées, la taxe sera unifor
mément de cinquante centimes (quaLre silbergros) pour les locali
tés. c1u pays ou se trouvera le bureau de destination, et de u.n franc 
cinquante centimes ( douze silbergros) pour les loca•lités situées en 
dehors de ce pays sur le contincnt curopéen. 

Quant au transport par piéton ou expres, dans un rayon ma
ximum dont les Administrations télégraphiques respecti-ves se ré-· 
servent de fixer ultérieurcment l'étendue, l'expéditeur qui le de
mandera sera tenu de payer une taxe. uniforme de deux francs· 

' cinquante centimes (vingt silbergros) laquelle sera acquittée au 
bureau d'origine en même temps que celle de la dépêche . 

Lorsque I e transport devra avoir li eu pour · des localités en 
dehors de ce rayon, ou à défaut d'estafette, la réexpédition sera 
toujours effectuée par la poste au moyen de lcttres recommandées, 
et ser a soumise à l a taxe de cinquante centimes ( quatre silbergros). 

Quand il y aura possibilité de ·fournir les estafettes demandées, 
le prix à déposer ou à acquitter sera de quatre francs par myria:
metre ou de vingt-cinq silbergros par mille allemand. 

ART . 'XXXI. 

Lorsqu'une dépêche sera interceptéc par l'un des motifs indi
qués à l' Artide XIV, il ne ser a restitué sur la taxe perçue que la 
somme payée pour la distance que la dépêche n'aura.it pas par
courue . 

La restitution intégrale de la taxe aura lieu dans le cas oU. la· 
dépêcbe ne serait pas parvenue à destination par la faute du serviC8' 
télégrapbique, ou bien s'il était constaté qu'eHe y est arri-vée déna
turée au point de ne pouvoir remplir son but et qu'il n'est plus pos
sible d'avertir en tcmps utile, ou enfin, si, par une cause quelcon
que, elle arrivait plus ta.rd qu'elle nc serait pa.rvenue par la poste. 
Les f r ais de resti tution seront intégralemcnt supportés par I' Admi_, 
nistration sur le territoire de laquelle la négligence ou l'erreur 
aura été commise . 

ART. XXXU. 

les dépêches d'É tat seront acceptées et transmises par tous les. 
bureaux. La taxe en devra toujours êtFe acquittée par: l'expédi
tcur . 

ART . XX'&III. 

Dans les rapports internationaux, il n'y aura de franchiS'e de
taxe que pour les dépêches relatives au service des télégrapbes. 

ART . XXXIV . 

Les comptes seront liquidés par période trimestrielle . 
Les taxes prélevées sur chaque. dépêche, en rais0n de son par.-

cours dans chaque État, seront remboursées à cbaque Gouvern&
ment. 
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ART. XXX . 

. Os gastos de transporte dos dewachos fóra das linhas telegra
phicas serão cobrados na estação de partida . 

Para o transporte em cartas seguras, a taxa será uniformemente 
de cincoenta cenhmos ( quatrc silbergroschen) para as localidades 
do paiz onde se achar a estacão de destino, e de um franco c cin
c?enta centimos (doze silbergroschen) para as localidades situadas 
fora d'esse paiz no continente europeu . 

Quanto ao transporte por proprío ou por expresso, dentro do 
ma.ximo de um. circulo, cuja extensão se reservam fixar ul terior
mente as Administrações telegraphicas respectivas, o expedidor que 
o exigir será obrigado a pagar uma taxa uniforme de dois francos 
e cincoenta centimos, (vinte silbergroschen) que será satisfeita na 
estação de partida ao mesmo tempo que a do despacho . 
, Quando o transporte deva verificar-se para localidades si tuadas 

fora d'esse circulo, ou na falta de expressos, a ree-x;pedrção será 
sempre effeituada pelo correio por meio de cartas seguras, e será 
sujeita á taxa de cincoenta centimos (quatro silbergroschen) . 

. Quando houver possibilidade de fornecer os expressos que Sll 
Pedirem, o preço que se ba de depositar ou satisfazer será de qua
tr? francos por myriametro, ou de vinte c cinco silbergroscben por 
Ind ha allemã . 

ART . XXXI. 

. Quando um despacho for interceptado por algum dos motivos 
llldicados no Artigo XIV, não se restituirá da taxa percebida mais 
do que a quantia paga pela distancia que o despacho não ti ver per
C<>rrido. 

A restituição integral da taxa terá loga r no caso de que odes
pacho não tivesse chegado ao seu destino por falta do serviço tele
graphico, ou então se se proYasse que chegou desfigurado a ponto 
de não poder preencher o seu fim, e que já não é possível avisar em 
tempo util, ou finalmente, se, por uma causa qualquer, chegasse' 
mais tarde do que chegaria pelo correio . Os gastos de restituição 
s~rão integralmente supportados pela Administração em cujo ter
rJtorio se tiver commettido o descuido ou o erro. 

AllT . XXXII . 

Os despachos de Estado serão aceitos e transmittidos por todas 
8~ estações . A taxa d'elles deverá ser sempre satisfeita pelo expe-
<hdor. , 

ART . XXXIII. 

Nas relações internacionaes não haverá franquia de taxa senão. 
Para os despachos relativos ao serviço telegraphico . 

Al\T . XXXIV . 

As contas serão liquidadas por trimestres . 
. As talías cobradas por cada despacho, em consequencia do seu 

traJecto em cada Estado, serão satisfeitas a cada Governo. 

1857 
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ART. XXXV. 

Les droits perçus pour expédition de copies seront dévolus à 
l'office télégraphique sur le territoire duquel cette expédition aura 
été faite . 

La taxe prélevée conformément au 2• alinéa de l' Article xxvi 
pour attestation de l'identité de l'expéditeur n'entrera point en dé
compte, mais demeurera acquise à l' õffice expéditeur . 

ART . XXXVI. 

Le réglement réciproque des comptes aura lieu à l'expiration 
de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à 
la fin de chaque trimestre . ' 

Ils seront dressés par la France et la Belgique en monnaie 
française, avec réduction en monnaie de Prusse, et, par l' Admi
nistration de Prusse, en monnaie prussienne, avec réduction des 
totaux en francs. 

La réduction des monnaies se fera au taux suivant: 
Trois francs soixante et quinze centimes pour un thaler, doure 

centimes cinq dixiemes pour un gros. 
Les fractions de moins d'un demi-gros ne seront pas comptées. 

Celles d'un demi-gros et au-dessus compteront pour un gros. 

ART . XXXVU. 

Le solde résultant de la liquidation trimestrielle sera payé en 
monnaie cou~ante dans l'État au profit duquel ce solde sera établi . 

ART. XXXVIII. 

Un an apres l'échange des ratifications de la présente Conven
tion, des conférences auront licu à Bruxelles entre les délégués des 
États contractants à l'effet de proposer les améliorations que l'ex
périence aurait fait reconnaitre nécessaires, et d'arriverprogressive
ment à une réduction des tarifs qui étende les avantages que le 

.1 gouvernement et les particuliers doivent se promettre de la télé-
- graphie électrique. · 

Ces modifications et ces dégrevements devront être consentis 
de commun accord par tous les États cantractants, le refus de l'un 
d'eux entrainant nécessairement le maintien des dispositions en 
vigueur. 

ART. XXXIX. 

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse déclare con
clure la présente Convention tant en son nom qu'au nom de tous 
les États qui font actuellement partie de l'union télégraphique 
austro-allemande et de ceux qui y ad~éreront par la suíte. 

ART . XL . 
La présente Convention sera mise à exécution !e phitot que 

faire se pourra, et demeurera en vigueur pendant deux ans à 
compter du jour de l'échange de ses ratifications. 
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ART . XXXY. 

Os direitos cobrados pela expedição de copias serão devolvi
~os á repartição telegraphica em cujo territorio aquella expedição 
tiver sido feita . 

A taxa cobrada na conformidade do§ 2 .0 do Artigo xxvr pelo 
attestado da identidade do expedidor não entrará em desconto, mas 
ficará a favor da repartição expedidora. 

ART . XXXVI. 

A regularisação reciproca das contas terá Jogar no fim de cada 
mez. O desconto e a Iiquidacão do saldo serão feitos no fim de cada 
trimestre . · 

Serão feitas estas contas pela França e pela Belgica em moeda 
franceza, com reduccão em moeda da Prussia, e pela Administra
ção da Prussia em ~oeda prussiana, com reducção dos totaes em 
francos. 

A reducção das moedas se fará na rasão seguinte: 
. Tres francos e quinze centimos por um thaler, doze centimos 

e cmco decimos por um groschen . 
Não se contarão as fracções de menos de um meio groschen . 

. As de um meio groschen para mais se contarão por um groschen. 

ART. XXXVII . 

O saldo que resulte da liquidação trimensal será pago em 
moeda corrente do Estado a favor do qual esse saldo for estabe
lecido. 

ART. XXXVIII. 

Um anno depois da troca das ratificações da presente Conven
ção, haverá conferencias em Bruxellas entre os commissionados dos 
Estados contratantes a fim de que hajam de propor os melho;a
mentos que a experiencia tiver feito reconhecer como necessarios, 
e de que se chegue progressivamente a uma reducção das tarifas 
que augmente as vantagens que o Governo e os particulares devem 
e.sperar da telegraphia electrica . 

Taes modificações e diminuições deverão ser consentidas de 
commum accordo por todos os Estados contratantes, porquanto are
cusa de um d'elles obrigará necessariamente a que se mantenham 
as disposições em vigor. 

ART. XXXIX . 

O Governo de Sua Magestadc El-Rei de Prussia declara con
cluir a presente Convenção tanto em seu nome como rio de todos 
{)s Estados que actualmente fazem parte da união telegraphica 
austro-allemã, e d'aquelles que no futuro adherirem á mesma. 

ART . XL . 

A presente Convenção será posta em execução o mais breve 
que ser possa, e ficará em vigor durante dois annos, a contar do 
dia da troca das suas ratificações . (1) 

(1) Teve Jogar em Berlim a 30 de Outubro de 181i5. 
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Toutefois, Ies Hautes Parties Contractantes pourront, d'un 
cammun accord, eu prolonget les effets au-delà de ce terme. 

Da:ns ce dernier cas, elle sera considérée comme étant en vi
gueur pour un temps indéterminé, et jusqu'à l'expiration d'une 
année à compter du jour ou la dénonciation en sera faite. 

ART . XLI. 

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications res
pectives en seront écbangées à Berlin dans le plus bref délai pos
sible. 

Toutcfois, le Gouvernement Prussien ne s'engage à ratifier la 
présente Convention qu'apres avoir reçu l'adhésion des divers États 
faisant partie de l'union télégraphique au~tro-allemande . 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et 
y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait à Berlin, en triple expédition, le 29° jour du mois de Juin 
.de l'an de grâce 1855. 

(L. S .) 
(L . S.) 
(L. S .) 
(L. S.) 

l\fasui. 
yto de V ougy. 
A. de Clercq. 
Frédéric Guillaume Nottebobm. 
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Comtudo, as Altas Partes Contratantes poderão, de commum 1s57 
accordo, prolongar os effeitos da mesma alem d'este praso. Junho 

N'este ultimo caso a Convencão será considerada como estando 18 
em vigor por um tempo indeter~inado e até que expire um anno, 
a contar do dia em que for denunciada. · 

ART. XLI. 
A presente Convencão será ratificada, e as respectivas ratifica

ções serão trocadas em :Berlim no mais breve termo possível. 

Todavia, o Governo Prussiano não se compromette a ratificar 
a presente Convenção, senão depois que tiver recebido a adbesão 
dos diversos Estados que fazem parte da união telegraphica aus
tro-allemã. 

Em fé do que, 'os PlenipotEmciarios respectivos a assignaram, 
e lhe appozeram o sêllo das suas armas. 

Feita em Berlim, em· triplicado, aos 29 dias do mez de Junho 
do anno de 1855. . 

(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 

Mas ui. 
Visconde de Vougy. 
A. de Ctercq. 
Frederico Guilherme Nottebobm. 
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DECLARAÇÃO FEITA PELOS RESPECTIV{)S PLENIPOTEN 

DE 18 DE JUNHO DE 1857, ENTRE PORTUGAL 

DA CORRESPONDENCIA TELE 

Declaração. 

Üs abaixo assignados, Plenipotenciarios de Sua Ma
gestade El-Rei de Portugal e dos Algarves, e de Sua Ma
gestade a Rainha de Hespanha, auctorisados competente
mente pelos seus respectivos Soberanos, declaram: que a 
Convenção, que hão firmado hoje para o serviço da corres
pondencia telegraphica entre -ambos os Estados, terá um 
caracter provisional emquanto não for sanccionada pelo 
Corpo Legislativo de Portugal, tornando-se definitiva logo 
que esta sancção se haja verificado. 

Em fé do que, os Plenipotenciarios respectivos assigna
ram em duplicado a presente Declaração, e a sellaram com 
o sêllo das suas armas. Em :Madrid, aos 18 de Junho de 
1857. 

Luiz Augusto Pinto de Soveral. 
(L. S.) 



CllRIOS, NO ACTO DA ASSIGNATURA DA CONVEKÇÃO, 

E BESPANHA, PARA REGULAR O SERVIÇO 

GRAPHICA INTERNACIONAL. 

Declaracion. 

Los infrascritos, Plenipotenciarios de Su Majestad la 
Reina de Espana y de Su Majestad el Rey de Portugal y 
de los Algarbes, autorizados ai efecto por sus respectivos 
Soberanos, declarao: que el Convenio que ha n firmado hoy 
para el servicio de la correspondencia telegráfica entre am
bos Estados, tendrá el carácter de provisional interin no se 
haya sancionado por el Cuerpo Legislativo de Portugal, 
convertiéndose en definitivo luego que se haya obtenido 
esta sancion. 

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han 
firmado por duplicado la presente Declaracion, y la han 
sellado con el sello de sus armas en Madrid, á 18 de Junio 
de 1857. 

El Marqués de Pidal. 
(L. S.) -

18!17 
Junho 

18 
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TERMO LAVRADO, EiU 29 DE JUI.HO DE 1857, NO ACTO DA 

TROCA DAS RA'.FIFICAÇÕES DA CONVENÇÃO DE 18 DE JUNHO 

DO DITO ANNO, ENTnE PORTUGAT, E BESPANEIA, PARA IÍE

GULAR O SERVIÇO DA CORRESPONDENCIA TELEGRAPHICA 

INTEllNACIONAL. 

Don Pedro José Pidal, Marquês de Pidal, Plenipoten
ciario de Su Majestad la Reina de las Espanas, y Don Luis 
Augusto Pinto de Soveral, Plenipotenciario de Su Majestad 
el Rey de Portug-al y de los Algarbes, . 

Certificamos que las Hatifiicaciones del Convenio para 
el servicio de Ia correspondencia telegráfica, celebrado entre 
Espana y Portt~gal el diez y ocho de Junio último por nos 
los Pleoipotenciarios, acompanadas de todas Ias so~emnida
des y debidamente cotejadas Ia una con la otra y con los 
ejemplares originales de dicho Convenio compuesto de ocho 

· Artículos, y despues de haber corregido en ambas Ratifica
ciones la palahra J'Ulio en el Articulo séptimo sustituyéa
dola con la de Agosto, han sido cangeadas por nos hoy dia 
de Ia fecha. Este acto no ha podido tener lugar antes de 
ahora por circunstancias imprevistas. 

En fé de lo cu_al, hemos firmado la presente por du
plicado., y sellad'@ con nuestro sello respectivo en el Pala
cio de Madrià, á 29 .de Julio de 1857. 

lEI Marquês de Pidal. 
(L. S.) 

Luiz Augusto Pinto de Soveral. 
(L. S.) 
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TRATADO 1\IATRIMONTAL DE EJ.- REI O SENHOR DOiU PEDRO V 

HOBENZOLLERN-SIGil~AlllNGEN, ASSIGNADO El\I BERLii\f A 8 

TUGAL El\I lB DE JA~ElllO DE 1858 , E PELA DE PHT.ISSIA 

EM I.ONDRES EM 19 DO 

Att Nom de la Tres-Sa'Ínte et Indivisible Trinité. 

Sa :M:ajesté Três-Fidele Dom Pedro·v, Roi de Portugal 
et des Alganes, etc., etc., etc., et Sa Majesté Frédéric..,Guii-

' Iaume IV, Roi de Prusse, etc., etc., etc., en Sa qualité de 
Chef de la Mn ison. de Hohenzollern, désirant, pour la pro
spérité de Leurs Etats respec.tifs, resserrer de plus cn plus 
les liens d'amitié et de confiance qui Les un issent, ont ré
saiu pour cet effet, avec le consentement paternel de Son 
Altesse Charles-Antoine-J9ach im-Zéphyriu-Frédéric,Maio
rad, Prioce de Hobenzollero-Sigmaringen, d'unir par Jes 
liens du mariage So n Altesse Sérénissime 1\ladame Stépha
nie-Frédérique-Wilbelmine-AnLoinette, Pri ncesse de .Ho
henzollern-Sigmaringen, Fille ainée de Son Altesse le Prince 
de Hohenzollern-Sigmaringen et ~e Son Altesse Grand-Du
cale la Princesse Joséphine, Son Epouse, avec Sa dite 1\'Ia
jesté Três-l<idele Dom Pedro V, Roi de Portugal. 

Des Plénipotentiaires ayant été nommés de parl et d' au
tre pour régler et conclure soler.nellem'ent les Conventions 
matrimoniales, savoir: de la parl de Sa Majesté Tres-Fidele 
)e Roi de Portugal, D. Francisco de Almeida Portugal, Comte 
de Lavra~io, Grand et Pair 4u Royaume de Portugal, Con
seiller d'Etat et :Ministre d'Etat honoraire, Ministre Com
missaire de Sa Majesté Tres-Fidele le Roi de Portugal, et 
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en 
·mission spéciale pres Sa 1\fajesté le Roi de Prusse, Grand
.Croix de l'Ordre du Christ et de l'ancien et tres-noble Ordrc 



COiU SUA ALTEZA A SEi1EN I ~Sil\IA Pnll\ICEZA ESTEPHANIA DE 

DE DEZE;mmo DE 1857, E RATIFICADO POR PART!3 DE POR

EM 5 DE FEVEHI!lllO, SENDO .hS RATIFICAÇÕES TROCA !.lAS 

DITO MEZ E AN~O. 

(TR!DUC(i.O OYr"ICIJ.L. ) 

Ern Nome da Sanlissima c lndividua Trindade. 

Sua lUagestade Fidelissima Dom Pedro V, Rei de Por
tugal e dos Algarvcs, etc., etc. , etc., e Sua Mages!ade Fre
derico Gu ilherme IV, Rei de Prussia, ele., eLe., etc., na Sua 
qualidade de Chefe da Casa ele Hohenzollern, desejando, para 
a prosperidade dos Seus respectivos E lados, estreitar cada 
vez mais os vínculos de amisade c confiança que Os unem, 
resolveram para este fim, !'Om o consentimento paterno de 
Sua Alteza Carlos Antonio Joaquim Zefet·i no Frederico Main
l'ad, Príncipe de Hohenzollern-Sigma-ringen, unir pelos laços 
do matrimonio a Sua Alteza Sereuissima a Senhora Este
phania Fredcrica Viilhe!mina Antonia, Princeza de Hohen
zollern-Sigmaringen, Fi,lha mais vel ha de Sua Alteza o Prin
ci·pe de I-Iohenzo llern-SigmU'I'i-ngen e de Sl!la Alteza Gran
Ducal a Princeza Josephina, Sua Esposa, com Sua dita Ma
gestade Fidelíssima Dom Pedro V,. Rei de Portugal. 

Tendo sido nomeados Plenipotenciarios de uma e outra 
parte para regular c conclu ir so lem nemenle as Convenções 
~atri moni aes , a saber: por parte de Sua Mogestade Fide
hssima El-Rei de Portugal, .D. Francisco de Almeida Por
tugal, Conde de Lavradio, Par e Grande do Reino de Por
tuga l, Conselheiro d'Estado e Ministro d'Estado bonorario, 
Ministro Commissario de Sua Magestade Fidelíss ima EI-Rei 
d? Portugal, e Seu Enviado Extraordi natio e Ministro Ple
nJpotenciario em missão especia l junto de Sua Magestade 
El-Rei de Prussia, Gram-Cruz da Ordem de Christo e da 

• 
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de la Tour et de l'Épée, Commandeur de I'Ordre de Notre
Dame de la Conception de Vi lia Viçosa, etc, etc.; et de la 
part de Sa Majesté le ~oi de Prusse, le Sieur Louis de Mas
sow, Son Ministre d'Etat, Ministre de Ia Maison Royale et 
Chambellan, Chevalier de l'Ordre de I' Aigle Rouge de la 
1 erc classe avec les feuilles en chêne, Grand-Commandeur de 
l'Ordre Royal de Ia Maison de Hohenzollern, Chevalier de 
la Croix de Fer de Ia 2e classe et de celui de St Jean de Jéru
salem, Granrl-Croix de l'Ordre de Léopold d'Autrichl:', de 
celui d' Alexandre-Newsky et de 1' Aigle Blanc, Chevalier de 
l'Ordre de St Wladimir de Ia 4e classe avec Ies épées, et 
Grand-Croix de celui de ste Anne de Russie, Grand-Croix 
de l'Ordrc du Mérite Civil de la Couronne de Baviêre, Com
mandeur de 1 erc classe de l'Ordre des Guelphes de Hano
vre, Grand-Croix de l'Ordre de la Fidélité de Bade et de 
celui d' Alhert I'Ours des Maisons d' Anhalt; ces mêmes Plé-

. nipotentiaires, en vertu des pouvoirs dont ils ont été munis 
dans la forme Ia plus ample, et qu'ils se sont communiqués 
réciproquement, sont convenus des articles et conditions du 
Contr,at de mariage, íeis qu'ils suivent: 

ART. I. 

Sa Majesté le Roi de Prusse, vu le consentement pater
nel de Son Altes3e le Prince de Hóhenzollern-Sigmaringen, 
Se prête à Ia demande amicale de Sa Majeslé !e Roi de Por
tugal, en accordant Son Altesse Sérénissime Madame Sté
phanie-Frédérique-Wilbelmine-Antoinette, Princesse de 1-lo
henzollern-Sigmaringen, en mariage à Sa dite Majesté le Roi 
de Portugal, selon la forme et les solennités prescrites par 
les Saints Canons et Constitutions de l'Église Catbolique, 
Apostolique et Romaine. 

Le mariage sera céléhré par paroles de présent, en vertu 
<lu pouvoir et de la c.ommission qui auront été donnés à 
cet effet pnr I' Auguste Epoux, leque! ratifiera le dit ma ri age 

· et J'accomplira en personne quand la Sérénissime Princesse 
Stéphanie sera arrivée en Portugal. 

ART. H. 

Aprês Ia cérémonie <lu mariage Son Altesse Sérénissime 
Madame la Priucesse Stéphanie sera déclarée Reine de Por-
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antiga e muito nobre Ordem da Torre e Espada, Commen
dador da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Villa 
Viçosa, etc., etc.; e por parte de Sua Magestade El-Rei de 
Prussia, o Senhor Luiz de Massow, Seu Ministro d'Estado, 
Ministro da Casa Real e Camarista, Cavalleiro da Ordem da 
Aguia Vermelha da t,a classe com as folhas de carvalho, 
Gram-Commendador da Real Ordem da Casa de Hohenzol
lern, Cavalleiro da Cruz de Ferro de 2.a dasse e da de S. 
João de Jerusalem, Gram-Cruz da Ordem de Leopoldo de 
Austria, da de Alexandre Newsky e da Aguia Branca, Ca
valleiro da Ordem de S. Wladimir da 4.a classe com as es-; 
padas, e Gram-Cruz da de S.La Anna da R ussia, Gram-Cruz 
da Ordem do Merito Civil da Corôa de Baviera, Commen
dador da t,a classe da Ordem dos Guelphos de Hanover, 
Gram-Cruz da Ordem da Fidelidade de Baden e da de Al
b~rto o Urso das Casas de Anhalt; os ditos Plenipotencia
rJo~, em virtUde dos poderes de que foram munidos na fórma 
~a1s ampla e que reciprocamente se communicaram, con
VIeram nos seguintes artigos e condições do Contrato ma
trimonial: 

ART. I. 

Sua Magestade El-Rei de Prussia, visto o consentimento 
paterno de Sua Alteza o Príncipe de Hohenzollern-Sigma
ringen, presta-Se ao pedido amigavel de Sua Magestade El
Rei de Portugal, concedendo Sua Alteza Serenissima a Se
nhora Estephania Frederica Wilhelmina Antonia, Princeza 
de Hobenzollern-Sigmaringen, em casamento a Sua dita Ma
gestade El-Rei de Portugal, segundo a fórma e as solemni
dades prescriptas pelos Sagrados Canones e Constituições 
da Igreja Catholica, Apostolica Romana. 

O matrimonio será celebrado por palavras de presente, . 
em virtude do poder e commissuo que para este fim hou
v~rem sido dados pelo Augusto Esposo, o qual ratificará o 
dJto matrimonio, e e effeituará pessoalmente quando a Se
renissima Princeza Estephania tiver chegado a Portugal. 

ART. li. 

. Depois da ceremonia do matrimonio Sua Alteza Sere
Dissima a Senhora PTinceza Estephania será declarada Rai-
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tugal et des Algarves, etc., etc. E lle Se mettra en route pour 
un port de mer du continent quisera désigné plus tard, avec 
le train ct cortege convenable, le tout aux fra is de Son Al
tesse le Princc de Hohcnzollern-Sigmnringen, 1~our y être 
remise au Commissaire Plénipotentiaire de Sa Majeslé 1'l1ês
Fidele, autorisé à La recevoir, et :Ellc s'embarquera ensuite 
pour Lisbonne sur le Ynisseau de gtlerre Portuga is, qui y 
3era enYOJé par Sa dite Majcst.é Tres-F idele, avec le corteg~ 
d'usage. 

ART. lH . 

Son Altesse Sérénissirne Madame la Princesse Stéphani-e 
reçoit de Ses Augustes Parents, Son Altesse le Prinoe de 
Hobenzollern-Sigmaringen et Son Altesse Grand-Ducale la 
Princesse Joséph ine, Sor.l ÉpotjSC, la somme de cinq-eents 
mi lle francs (de France) . Dans cette somme se trouve com
prise, à titre de dot , lusomme de cent mille francs, et, à titre 
de bien pnraphernal, la somme de quatre-cents mille francs~ 
qui, d'apres les dispositions de Ses Augustes Parents, revien
clrait, apres I~eur mort, à So·n Altesse Sérénissirne la Prin
cesse Stéphunie, Leur F ilie. 

]~n outre Leurs Altesses, Ses Augustes Pnrents, don
neront à Madamc la Princesse, Leur Filie, un trousseau 
conveuable, ninsi que l'usl}ge en est reçu duns la 1\iaison de 
Hobenzollern . 

AUT. IV. 

:En échnnge de la tolalité de In somme énoncée dans 
I' Article précédent, que Muda me Ia Princ.esse Stéphani·e re
çoit d~ Ses Augustcs Parents, :Eile rencncera une fois pour 
t.outes et sous serment, d'apres les conventioJllS héréd il aires 
de la Maison ele Hobenzollcrn, nrrêtées en 1695, Article 9, 
et conformément aux !ois de la elite Maison cn date du 24 
Janv ier 1821, Tit.re ív, § 8, pour E lle et Ses descendants, 
à tout droit uux apanagcs, ai nsi qu 'a ux possessions actuelles 
et fnt.nres de la Maison de Hohenzollern, sans aucune exce
ption, comme nussi à Ses biens menhles et immeubles, par
ticnlierement à toute succession paterneile, maternelle ou 
collatérale, à moins que d'apres les !ois de fam ille il ne Lui 
échU.t quelque héritage, soit par ~u i te du décês d'un parent 
non marié, soi t p·ar des disposi lions légales de Ses Augus
tes Parents ou autFes quelconques. 
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nha de Portugal e dos Algarves, etc., etc. Sua Alteza partirá 
paTa um porto de mar do continente que mais tarde será de
signado, com o trem e cortejo conveniente, tudo ú custa de Sua 
Alteza o Príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen, para ali ser 
entregue ao Cornmissario Plen ipotenciario de Sua :M:agestáde 
Fidelíssima, auctorisado para A receber, e embarcará depois 
para Lisboa no nuvio de guerra Portuguez, que para ali será 
mandado por Sua dita Magestade Fidelíssima, com o cortejo 
d:o costume. 

ART. iH. 

Sua Alteza Serenissima a Senhora Princeza Estephania 
recebe de Seus Augustos Paes, Sua Alteza o Príncipe de 
Hohenzollern-Sigmaringcn e Sua Alteza Gran-Ducal a Prin
ceza Josephina, Sua Esposa, a somma de quinhentos mil 
francos (de França) . I•l"'esta somma se acha comprehendida, 
a titulo de dote, a quantia de r.em mil francos, e, a titulo 
de bens pnraphernaes, a quantia de quatrocentos mil fran
cos, que, segundo as disposições de Seus Augustos Paes, re
verteriam, por morte d'Elles, para Sua Alteza Serenissima 
a Senhora Princeza Eslephania, Sua Filha. 

Demais Suas Altezas, Seus Augustos Paes, darão á Se
nhora Princeza, Sua Filha, um enxoval conveniente, segundo 
o uso estabelecido na Casa de Hohenzollern. 

AUT. IV. 

Em troca da totalidade da somma mencionada no Ar
tigo precedente, que a Senhora Princezu Estephania recebe 
de Seus Augustos Paes, renunciará para sempre c debaixo 
de juramento, segundo as convenções hereditarias da Casa de 
Bohenzollern, estabelecidas em 169õ, Artigo 9, e na confor
nJidacle dás leis da dita Casa em data de 24 de Janeiro de 1821, 
Titulo IV, § 8, para E lla e Seus descendentes, a todo o di
reito aos apanagios, bem como ás possessões actuaes e fu
turas da Casa de Hohenzol!ern, sem excepção alguma, do 
mesmo modo que aos Seus bens moveis e immoveis, oom 
especialidade a qualquer successão paterna, materna ou co~
lateral, salvo se, seo·undo as leis de familia, Lhe fosse dei
xada alguma heran~a, quer seja por causa do fallecimento 
de algum parente solteiro, quer seja por disposições Iegaes 
de Seus Augustos Paes, ou quaesquer outros. 
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En conséquence Son Altesse Sérénissime Madarne la Prin
cesse Stéphanie fera conforrnément aux regles et usages éta
blis dans la Maison de Hohenzollern, et avec l'assentiment 
de Son futur Royal Époux, avant la cérémonie du mariage 
par procuration, une renonciation en bonne et due forme 
et sous la foi du serment, qu'Elle remettra à Ses Augustes 
Parents. 

ART. V. 

Apres le versement dans lc Trésor Public du Portugal 
de la somme qui constitue la dot et les biens paraphernaux 
mentionnés à I' Artic\e IH, la totalité de cette somme, ainsi 
que sés intérêts à raison de cinq pour cent, resteront à la 
disposition personnelle de Son Altesse Sérénissime Madame 
la Princesse Stéphanie. 

Ses Augustes Parents Lui en remeltront la moitié le 
jour de Ia célébration du mariage par procuration. L 'autre 
moitié Lui sera payée, avec Ies intérêts de cinq pour cent, 
dans le délai d'un an à partir du jour ou le Contrat de ma
riage aura été ratifié par Sa Majesté Tres-Fidele Ie Roi de 
Portugal, et ou Sa Majeslé Tres-Fidele aura donné hypo
thêque pour la somme ci-dessus enoncée, ainsi que pour les 
intérêts de cinq pour ce nt, sur tous les revenus du Royaume 
de Portugal, et en aura fait remettre acte en bonne et due 
forme. 

ART. VI. . 

À partir du jour ou Son Altesse Sérénissime Madarne 
la Princesse Sléphanie aura élé déclarée Reine de Portugal 
et des Algarves, en vertu de l' Article n ci- dessus, Elle eo
trera et restera en jouissance, Sa vie durant, de la sornme 
annuelle de soixanle contos de réis, qui Lui a été assurée 
à t itre de dotation par I' Article I de la Lo i du 20 J uin · 
1857, et qui Lu i sera payée par le Trésor du Royaurne de 
Portugal aux mêmes échéauces fixées pour la dotation de Sa 
Majesté !e Roi. La dotation de Sa Majesté la Reine sera 
considérée comme completement indépendante de celle qui 
appartient à Sa Majesté le Uoi de Portugal. 
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Em consequencia Sua Alteza Serenissima a Senhora Prin
ceza Est:epbania fará, na conformidade das regras e usos esta
belecidos na Casa de Bobenzollern, e com o assentimento (I) 

de Seu futuro Real Esposo, antes da ceremonia do matri
monio por procuração, uma renuncia em boa e devida fórma 
e debaixo de juramento, que entregará a Seus Augustos 
Paes. 

ART. V. 

Depois da entrada no Tbesouro Publico de Portugal da 
s?mma que constitue o dote e os bens paraphernaes, men
Cionados no Art igo 1n, tanto a totalidade d'esta somma, 
como o seu juro a rasão de cinco por cento, ficarão á dis
posição pessoal de Sua Alteza Serenissima a Senhora Prin
ceza Estepbania. 

Seus Augustos Paes Lhe entregarão metade d'aquella 
somma no dia da celebração do matrimon io por procura
ção. A outra metade ser-Lbe-ha pago, com os juros de cinco 
por cento, dentro do praso de um anno a contar do dia em 
que o Contrato matrimonial tiver sido ratificado por Sua 
Magestade F idelíssima El-Rei de Portuga l, e em que Sua 
Magestade Fidelí ssima tiver dado hypolbeca pela supraeitada 
somma, e pelos juros de cinco por cento, sobre todos os 
rendimentos do Reino de Portugal, e tiver mandado entre
gar o respectivo instrumento (!!!) em boa e devida fórma. 

ART. VI. 

A contar do dia em que Sua Alteza Serenissima a Se
nhora Prioceza Estcpbania for declarada Rainha de Portu
gal e dos Algarves, em virtude do sobredito Artigo 11, en
trará e permanecerá, durante a Sua vida, no usofructo da 
som~a annual de sessenta contos de réís, que Lhe foi ga
rantida, a titulo de dotação, pelo Artigo I da Lei de 20 de 
Junho de t 857, e que Lhe será paga pelo Tbesouro do Reino 
~~ Portuga l nos mc~mos prasos que os fixados para a dota
Çao d? Sua l\fageslade El-Rei. A dotação de Sua Magestade 
A Ramba será considerada como completam~::nte indepen
dente da que pertence a Sua .Magestade El-Rei de Portugal. 

(1) Vide a Carta Pnten te a png. 194. 
(2) Idem idem n pag. 192. 
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Lorsque Son Altesse Sérénissime 1\'ladame la Princesse 
St:éphanie aura été déclarée Reine de Portugal, Elle aura 
une 1\'Iaison composée selon !es usages de la Cour de Por
·tugal. Le traitement des employés de la :Maison de la Reine, 
ainsi que Ses dépenses personnelles, seront lcs seules qui 
restcront u la charge de la dotaLion de Sa Majeslé. 

Dans le cas ou Son Altcsse Sérénissimc Madame la Prin
cesse Stépbanie surv ivrait ao Ro i, Son Époux, toules fcs 
dépenses de la l\faison de la Uc ine veuve (excepté celles qui 
se tro uvcnt déclarées dans J'Article VH de la présente Con
\'ention) rcstcraient à la charge ele la dotat.ion allouée à Sa 
1\'Jajcsté par l'Article r de la Loi du 20 Juin 1857. 

AR'f . Vll. 

Dans le casou Son Altesse Sérénissime M>Jdame la P~in
cesse Sléphanie survivrait à Sa Mnjesté Tres-F ic!ele, Son 
Royal Époux, Elle conscrvcra la jouissance pleinc et enliere 
de la clotation qu i Lui est assuréc par la Loi ci-dessus men
tionn(~e, et il sern mis u Sa disposit ion, pour Son habita
tion, un palaís de la Couroonc complêtement et convcna
blement mcublé et moalé, lequel sera entrelcnu dans cet 
état aux frais de la Co uronne. · · 

1\'lais en cas que la l{eioe vcuve Gxera it Sa résidcnce 
hors du Roynumc de Portuga l, JWe nc reccvra que la moi
tié de la clotation onnuelle ci-dessus ment ionnée, et n'a ura 
droit à aucunc indemnité pour le palnis qu'Elle renoncerait 
à habitcr. 

Si Son Altcsse Sé rén issime ·Maiiame la Princesse Sté
phanic restait vcuvP, sons avoir ou snns avoir eu d'enfants, 
soit qu'Eilc reste dans lc TioJaume de Portugul, ou qu'Elle 
établissc Sa résidence aillcurs, Ellc aura l'cntiere jouissnnce 
et In librc disposition de tous Ses Liens; et si la somme 
conslilun nt la dol et les hiens paraphernn ux: nvait élé ver"" 
sée au Trésor Hoya l du Portugal, elle Lui sera rendue avcc 
les intérêts u raison de cinq pour ccnt. Son Altesse Séré
nissimc J.Hadamc la Prinecssc Stéphnnie aura aussi la Jibre 
dispos itioll de tout cc qu'Eile possede, de Scs h ij oux et 
jopux, oi>jPts de toi lctte , vascs d'or et d'argcn l, cornme de 
tout aulre effet, qu'Eile les ait upporiés en mariage, ou ac
quis plus tard de quelque façon que ce soit. 
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Quando Sua Alteza Serenissima a Senhora :Princeza Es
tephania for declaFada Rninha de Portugal, terá uma Casa 
composta segundo os usos da Côrte de Portugal. Os orde
nados dos Empregados da Casa da Rainha, assim como as 
Suas despezas pessoaes, serão os unicos encargos da dotação 
de Sua Magestade. 

No caso de Sua Alteza Serenissima a Senhora Princeza 
Estephania sobreviver a El-Rei, Seu Esposo, todas as des
pezas da Casa da Rai nha vi uva ( exceptuando as que se acham 
declaradas no Artigo vn da presente Convenção) ficarão a 
cargo da dotaç.ão concedida a Sua Magestade pelo Artigo 1 

da Lei de 20 de Junho de 1857. 

ART. VII. 

No caso de Sua Alteza Serenissima a Senhora Princeza 
Estephania sobreviver a Sua l\'Iagestade .Fidelíssima, Seu 
Real Esposo, gosará plena e inteiramente da dota~o que 
Lhe é garantida pela Lei acima mencionada, e será posto 
á Sua disposição, para Sua habitaçUo, um palacio da Corôa 
completa e convenientemente mobilado e guarnecido, que 
seFã conservado n' esse estado á custa da Coroa. 

Porém no caso da Rainha viuva fixar a sua residencia 
~Óra do Reino de Portugal, não receberá sen~o met.ade da 
Já citada dotação annual, e não terá direito a indemnisação 
alguma pelo palacio que deixar de habitar. 

Se Sua .Alteza Serenissirna a Senhora Princeza Estepha
nia ficar viuva, sem ter ou sem ter tido filhos, quer perma
neça no Reino de Portugal, quer estabeleça a Sua residencia 
em outra parte, terá o inteiro usofructo e a livre disposição 
de todos os Seus bens; e se a som ma que constitue o dote 
e os bens paraphernaes tiver dado entrada no Thesouro Real 
d~ Portugal, ser-Lhe-ba restituída com o juro a rasão de 
cmco por cento. Sua Alteza Serenissima a Senhora Princeza 
Estephania terá igualmente a livre disposição de tudo o que 
possue, das Suas joias e alfaias, objectos de toucador, vasos 
de oiro e de prata e de outros quaesquer effeitos, quer Ella 
os haja trazido em casamento, ou adquirido mais tarde de 
qualquer maneira que sr.ja. 
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AUT. VIII. 

Si au contraíre, ainsi qu'il est à espérer, le Ciel bénit 
cette uoion, et que Sa Majesté Três-Fidele Dom Pedro V 
laisse un ou plusieurs eofants, Son Altesse Sérénissime Ma
clame la Princesse Stéphanie, en continuant à résider dans 
le Royaume de Portugal, conservera la jouissance de tout 
ce qu'EIIe possede, ainsi qu'il a été stipulé dans les Artic.les 
précédents. Pour le cas cependant ou Elle jugerait à propos 
d'établir Sa résidence eo dehors du dit Royaume de Por
tugal, Elle n'aura droit qu'à la moitié de la dotation an
nuelle ( d' apres I' Article vu), et qu' au tiers de tous Ses biens 
et de ce qu'Elle posséderait, soit en effets apportés en ma
riage, soit en acquêts de quelquc nature qu'ils soient, et 
qui n'appartiendraient pas à la Couronne. Les dcux autres.. 
tiers reviendront en propriété aux enfaots qu'EIIe laissera 
dans le Royaume de Portugal, et constitueront un capital 
doot Sa Majesté la Reine veuve n'aura, Sa vie durant, que 
la jouissance, et do.nt Elle touchera les intérêts à raison de 
cinq pour cent. 

ART. IX. 

Dans le cas ou Son Altesse Sérénissime Madame la Prin
cesse Stépbanie vicndrait à mourir avant Sa Majesté Tres
Fidele Dom Pedro V, et sans Lu i laisser d' enfants, la somme 
constituant Sa dot et les biens parapbernaux mentionoés à 
l'Article m, ainsi q.ue tout ce qu'EIIe avait apporté en ma
riage, et ce qui était Sa propriélé !e jour de Son déces, 
comme bijoux et joyaux, objets de toilette, vases d'or et 
d'argent, et tous autres effets, de quelque façon qu'ils aient 
été acquis, retourneront à la Maison Princiere de Hohen
zollero. 

ART. X. 

Si, ce que Dieu ne veuille, Sa Majesté Dom Pedro V, 
ou Son Altesse Sérénissime Madame la Princesse Stéphanie, 
roourait avant l'accomplissement du mariage, le présent Con
trat sera nul et ne licra aucune des Parties Contractantes. 

AUT. XI. 

Le présent Contrat de mariage sera ratifié de part et d'au
tre dans la forme usitée, et les ratifications en seront échan
gées dans I' espace de trois roois, ou plus tôt si faire se peut. 
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ART. VIII. 

Se pelo contrario, como é de esperar, o Céu abençoar 
esta alliança, e Sua Magestade Fidelíssima Dom Pedro V 
deixar um ou mais filhos, Sua Alteza Serenissima a Senhora 
Princeza Estephania, continuando a residir no Reino de Por
tugal, conservará o usofructo de tudo que possuir, pelo modo 
que fica estipulado no Artigo precedente. Caso porém jul
gasse conveniente estabelecer a Sua residencia fóra do dito 
Reino de Portugal, só terá direito á metade da dotação an
nual (segundo o Artigo vn), e á terça parte de todos os 
Seus bens e do que possuir, quer em objectos trazidos em 
casamento, quer em acquisições de qualquer natureza que 
sejam, e que não pertencerem á Corôa. As outras duas ter
ças partes ficarão sendo propriedade dos filhos que deixar 
no Reino de Portugal, e constituirão um capital, de que Sua 
Magestade a Rainha viuva não terá, durante a Sua vida, 
senão o usofructo, e de que cobrará os juros a rasão de 
cinco por cento. 

ART. IX. 

No caso de Sua Alteza Serenissima a Senhora Princeza 
Estepbania vir a fallecer antes de Sua Magestade Fidelíssi
ma Dom Pedro V, e sem Lhe deixar filhos, a somma que 
constitue o Seu dote e os bens paraphernaes mencionados 
no Artigo ni, e bem assim tudo o que tivesse trazido em 
casamento, e o que for propriedade Sua no dia do Seu fal7 
lecimenlo, como joias, alfaias, objectos de toucador, vasos 
de oiro e de prata, e outros quaesquer effeitos, adquiridos 
de qualquer modo, reverterão para a Casa dos Príncipes de 
Robenzollern. 

ART. X. 

Se, o que Deus não permitla, Sua Magestade Dom Pe
dro V, ou Sua Alteza Serenissima a Senhora Princeza Es
tephania, morrer antes de effeituado o matrimonio, o pre
sente Contrato será nullo e. não obrigará a nenhuma das 
Partes Contratantes. 

ART. XI. 

O presente Contrato matrimonial será ratificado de uma 
e outra parte na fórma do costume, e as ratificações serão 
trocadas dentro de tres mezes, ou antes se podér ser. 

1857 
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En foi et témoignage de quoi, les Plénipotentiaires re
spectifs, en vertu de leurs pouvoirs, ont signé les présentes 
Conventioos matrimoniales en double expédition pour être 
échangées réciproquemcnt, et y ont apposé le cachet de 
leurs armes. 

:Fait à Berlin, cc 8 Décembrc 1857. 

(L. S.) 
(L. S.) 

Le Comte de Lavradio. 
Louis de Massow. 

ARTICLE SÉPARÉ. 

Sa Majesté Tres-Fidele Dom Pedro V, Roi de Portugal 
ct des Algarves, et Sa Majesté le Roi de Prusse étant con
venus que le Contrat de mnriage de Sa Majesté !e Roi de 
Portugal avec Son Altesse Sérénissime Madnme la Princesse 
Stépbanie de Hohenzollern-Sigmaríngen seraí t rédigé en 
langue françaisc, íl est bicn enten~u que cet exemple ne 
pourra jamais tírer à conséquence, ni être cité en d'autres 
ou en de semblables occasions. 

En foi de quoi, les Plénipotenliaircs respectifs, em vertu 
de leurs pouvoi·rs, ont signé, de leur propre moin, un exem
plnire original du présent Article séporé, et y ont apposé Ie 
cachet de leurs armes. 

Fait à Berlin, cc 8 Décemhre t857. 

(L. S.) 
(L. S.) 

Le Comte de Lavradio. 
Louis de Massow. 
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Em fé e test~munho do que, os Plenipotenciarios res
pectivos, em virtude dos seu3 poderes, assignaram em du
plicado as presentes Convenções matrimoniaes, para serem 
trocadas reciprocamente, e as sellaram com os sêllos das 
suas armas . 

Feito em Berlim, em 8 ele Dezembro de 1857. 

(L. S.) 
(L. S.) 

Conde de Lavradio. 
Luiz de Massow. 

ARTIGO SEPAUADO. 

Sua 1\iagestade F idelíssima Dom Pedro V, Rei de Por
lugal e dos Algarves, e Sua lVIagestade EI-Hci de Prussia 
havendo concordado em que o Contrato matrimonial tlc Sua 
Magestadc El-Rei de Portugal com Sua Alteza Screnissimn 
a Senhora Princeza Estephania de Hohenzollern-Sigmarin
gen fosse redigido na lingua franceza, fica bem entendido 
que este exemp lo nunca poderá servir de precedente, ucrn 
ser citado em outras nem em similhantes occasiões. 

Em fé do que, os Plenipotcncierios respecti,·os, em \·ir
tude dos seus poderes, assignararn, cada um de seu punho, 
um exemplar original do presente Artigo separado, c o sel
Jaram com o sêllo das suas armas. 

Feit~ em Berlim, em 8 de Dezembro de 1857. 

(L. S.) 
(L. S.) 

Co nde de Lavradio. 
Lu iz de Massow. 
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CARTA PATENTE PELA QUAL EJ.-REI O SENUOR J)OM PEJ)RO V 

TIA POR BEl\1 RYPOTHECA R , AS RENDAS PUBLICAS n'ESTES 

REINOS, PARA SEGUl\AJiiÇA E SATISFAÇÃO DO CAPITAL E 

JUUOS DO nOTE E BENS PAUAPRERNAES ESTJPULAJ)OS NO 

AUTIGO JV DO SEU CONTUATO MATRIMONIAL COl\1 SUA 

ALTEZA A SEHENISSJMA PRJNCEZA ESTEPHANIA J)E HOREN

ZOLLEUN-SlGli:IAUINGEN; DAJ)A El\1: LISBOA, A 28 DE JANEIRO 

DE 1858. 

Dom Pedro, por Graça de Deus, Rei de Portugal e dos 
Algarves, d'aquem e d'alem mar em Africa, Senhor deGuiné~ 
.e da Conquista, Navegaçilo e Commercio da ]~thiopia, Arabia, 
Persia e da Ind ia, etc. Faço saber aos que esta Minha Carta 
Patente de Hypolheca Geral virem, que no Artigo v do 
Contrato Matr imonial njustado, coneluido e nssignado na 
Côrte de Berlim, aos 8 ele Dezembro do anno de 1857, 
para os. Meus Augustos Desposorios com Sua Alteza a Se
renissima Princeza Estephania de Hohenzollern-Sigmarin
gen, Filha ele Sua Alleza o Príncipe ele Hohenzollern-Sigma
ringen, pelos Min istros para este effeito nomeados por ambas 
as Partes, foi convencionado que a somma de quinhentos 
mil francos de França, que a Sereoissima Princeza, Minha 
futura Real Esposa, Hav ia de receber de Seus Augustos Paes, 
parte a titulo de dote, parte a titulo de bens parapbernaes, 
depois de entrada no Thesouro Publico d' estes Reinos, teria 
por hypotheca, assim na totalidade do capital, como nos ju
ros, a rasão de ci·nco por cento, todos os rendimentos pu
blicos dos mesmos Reinos. E havendo este Contrato Matri
monial já sido approvado pela Carla de Lei de 18 do cor
rente mez, e por Mim ratificado pela Carta Pâtente da mesma 
data: Hei por bem, em execução da referida Lei de 18 d' este 
mez, determinar que todas as rendas publicas d' estes Reinos 
fiquem geralmente hypothecadas, pela melhor fórma de Di
reito, para segurança e sàtisfação, assim na totalidede do 
capital, como nos respectivo~ juros, a ::-c:.ão de cinco por 
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cento, d'aquella somma de quinhentos mil francos entrada 
no Thesouro Publico d'estes Reinos; e Me Obrigo por Mim 
e Meus Successores á Corôa a fazer boa e segura, por todas 
as rendas publicas d'estes Reinos, a predita somma recebida 
no Thesouro Publico dos mesmos Reinos, e seus competen
tes juros, a rasão de cinco por cento, sempre que cumprir 
nos termo~ do referido Contrato Mati·imonial, sem que, para 
o deixar de fazer, Possa allegar rasão alguma por mais ur
gente que pareça, poisque todas devem ceder a esta Minha 
obrigação, que Quero que se observe inviolavelmente, e que 
tenha o seu pleno e devido effeito. E para firmeza de tudo 
.Mandei passar duas Cartas Patentes d'este mesmo teor, por 
Mim assignadas, selladas com o Sêllo Grande das Minhas Ar
mas, e referendadas pelos Meus Ministros e Secretarios d'Es
tado abaixo assignados: das quaes uma Mando entregar a 
Sua Alteza o Príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen, e ou
tra se guardará no Ueal Archivo da Torre do Tombo. Dada 
no Paço das Necessidades, aos 28 dias do mez de Janeiro 
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de 1858. 

(L. S.) 
EL-REI (com rubrica e guarda). 

Marquez de Loulé. 
Antonio José d' A vila.• 

Carta Patente, vela qual Vossa Magestade, em execução 
da Carta de Lei de 18 do corrente mez, Ha por bem hy
pothecar todas as rendas publicas d'estes Reinos, para se
gurança e satisfação do capital e juros do dote e bens pa
raphernaes que se estipularam no Artigo v do Contrato Ma
trimonial de Vossa Magestade com Sua Alteza a Serenissima 
Princeza Estephania de Hohenzollern-Sigmaringen, ajusta
do, concluído e assignado na Côrte de Berlim aos 8 de De
zembro de 1857, tudo na fórma acima mencionada. 

Para Vossa Magestade ver. 

José Ferreira Borges de Castro a fez. 
TOII. 1111. 11 •• 
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CARífA PATENTE PELA QUAL EL-REI @ SENll@tll DOJ\1 PEmtO V 

llA POR BEM PRES1J,\cR ()) SEU UEAL A,SSENíflUEN'IiO RAR,l 

QUE SUA AJ.'nEZA A SEHENISSTJI'LA PIRINCE·ZA ESTJWDA.N.IA DE 

I:IOHEN.ZOLL.ERN-SIGliiA•RiiNGEN l'OSSA 1-~A-ZEil A ltENÚNCU. 

DE SUAS FUTUlb\S SUCCESS~>ES, GONFOIUI·E O ESJ'J.PUI~AD.@ 

NO ARífiGO IV DQ UESP.EC:fiVO CONTRA110 .i\lATll11!110NIA·L~ 

DADA El\1 USBOA, A !25 DE Fll~EHElRO DE 1853. 

Dom Pedr.o, por Graça de Deus, Rei de Portugal e do.s 
Alganves, d' a quem e d'álem mar em AJr.ica, Senhor de Guin~, 
e da Conquista, Na·vegação .e Commercio da Hth.iopia, Arabi-!1;. 
Persia e da ln.dia., ele. Faço saber a·os que esta M.inha Car.tn 
vi.rem, que nos .Artigos m ·e IV do Con,tr:ato Matrimonial 
ajwstado, concluidü e assignado na Côr.le de Berlim, aos :8 
de Dezembro. de 1857, pura os Meus Augustos Des~osori.~s 
com a Serenissimn Princeza ]~slephnnia de Hohemollern
Signíaringen, ,Filha de Sua. AJ.teza o PFincipe de Hohenzol
lern-Sigmaringen, pelos Ministros para este effeito nomeados 
por ambos as Part.es, se convencionou qm', em troca da 
quantia de quinhento.; mil francos de França, que a Sere
nissima Princeza, Minha futura Real Esposo, Havia de re
ceber de Seus Augustos Paes, parte a titulo de dote, parte 
a titul.o d€ bens parapbernaes, Renun.ciariu Ella para sem
pne, paro Si e ,seus Dcscende~1tes, em boa e devida.Jórmll, 
debaixo de juramento, na wnformidadc das leis, regFas .e 
usos estabelecidos na Casa de Hohernollern, e com o M.ell 
J{eal Asser~timenko, a ~odo o dir:ei.to aes apanngi,os, bem aut:nO 
ás possessões actuaes e futuras da sobredita Casa de llohen
_zoJiern, sem excepção alguma, e do mesmo modo a.os SetJS 
bens mov.eis e immoveis, e aom especi.ali.dade a qualctuer 
successft0 pa.ter(;)a, materna ou coUa.teral, salvo se, segtm.do 
as leis de família, Lhe fosse deixada alguma herança, ou 
.por !Wusa do fallecirrnento de qualquer parente solteiro, ou 

. por disposições legues de Seus Augustos Par.s ou de quaes
quer outros. E havendo este Cont11ato Matrimonial já siclo 
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ap_rrovado p-ela Carta de Lei de 18 de Janeiro ultimo, e por 
Mun 11atificado pela Carla Patente da mesma data: Hei por 
Irem, e muito Me apraoz, prestar o Meu Heal Assentimen,bo 
Pa1ru q'ue Sua Allteza a Sereoissima Princeza Estephania de 
Hobenzollern-Sigmaringen, l\ünlla futura Real Esposa, possa 
faz-er a Fenuncia de Suas futuras sucoessõcs, nos termos, 
pelo modo e com as excepçõ<~s ajustadas no Artigo IV ,do 
sobred1ito Contrate 1.\:fatrimonial: e Hei outrosim por bem 
roborar esle Meu Heal Assentimento com o juramento já 
por 1\Iim prestado nas milos do Patriarcha Eleito de Lls
hoa, e com todas as mais clausulas em Direito necessarias, 
para a validade d'est.e acto, as quaes serão subentendidas 
como se aqui fossem expressas: e debaixo do mesmo jura
mento, c da fé da l\linha Palavra Real, l\le Obrigo por l\'Iim, 
e por Meus Descendentes, Herdeiros e Successores, a Haver 
s~mpre por· boa, firme c valiosa, para que tenha os seus de
VI~os effeitos, a sobredita renuncia, feita pela Serenissima 
Pnnceza Eslephania de Hohcnzollern-Sio·marinrren Minha f 0 0 I 

~lura Real Esposa, nos termos e com as excepções men-
Cionadas no predito Artigo rv do Contrato 1.\fatrimonial, sem 
nunca em tempo algum lhe oppôr duvida nem impedimento. 
~ para firmezu de tudo Mandei passilr duas Cartas Patentes 
deste mesmo teor, por Mim assignadas, selladns com o Sêllo 
Grande das Minhas Armas, e referendadas pelo Meu Ministro e 

.Secrelario de Estado abaixo assignado: das quaes uma Mando 
e?tregar a Sua Alteza o Principe de Hohenzollcrn-Sigma
tJngen, e out:-a se guardará no Real Archivo da Torre do 
Tombo. Dada no P<Íço das Necessidades, aos 25 dias do mez 
de Fevereiro do anno do Naseimenlo de Nosso Senhor Je
sus Christo de 1858. 

EL-REI (com rubrica e guarda). 

(L. S.) 
Marquez de Loulé. 

Carta Patente, pela qual Vossa 1\'Jagestade Ha por bem 
prestar o Seu Real Assentimento para que Sua Aileza a Se-
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renissima Princeza Estephania de Hohenzollern-Sigmarin
gen, futura Real Esposa de Vossa Magestade, possa fazer a 
renuncia de Suas futuras successões, nos termos, pelo modo 
e com as excepções ajustadas no Artigo IV do Contrato Ma
trimonial concluido e assignado na Côrte de Berlim aos 8 
de Dezembro do anno de 1857, tudo na fórma acima men
cionada. 

Para Vossa Magestade ver. 

José Ferreira Borges de Castro a fez. 
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gios que eram concedidos aos Genovezes ... . . . I 206 

1450 Outubro 29-Lisboa~Carta pela qual El-Rei D·. 
Affonso V concedeu aos lnglezes um Juiz pri
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tella, sobre os delinquentes que passam de um 
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1630 Novembro 15 -Madrid-CapituLação da paz feita 
entre Filippe IV de Castella e Carlos I, Rei da 
Grau-Bretanha .................... . ...... I 103 
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Baixos . .. ........... . . . .. . . . .. .. ....... I 
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1645 Março 19 - Saragoça- Cedula de privilegias con
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1652 Dezembro 29-Westminsler-.A.rtigos prelimina
res do Tratado de paz entre El-Rei D . João IY 
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154. 
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de França ..... . ........... . . ..... . ...... I 212 

1660 Abril 18-J~ondrcs-Tratado de paz c alliança 
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rina . . . . . . . . . . ... _ .... . ..... _ . . . . . . . . . . I 234 
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1664 Janeiro 20 - París-Tratado ajustado entre o Mar-
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Elbeuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 297 

1665 Fevereiro 18-Bombaim-Auto da entrega e posse 
da ilha de Bombaim .. ... . .... . ...... : .... I 304 

1666 Fevereiro 24-I>arís-Tratado de casamento d'El
Rei D. Affonso VI com a Duqueza de Ne
mours e de Aumale, D. Maria Francisca Izabel 
de Saboya ..... . . ... ........... . , ........ I 318 

1667 Março 31 - Lisboa - Tratado de Liga offensiva e 
defensiva, por dez annos, entre El-Rei D. Af
fonso VI e Luiz XIV, Rei de Franca, contra D. 
Carlos li, Rei de Hespanha ... .. . .' . . .. ...... I 338 

1667 Maio 23-Madrid~ Tratado de paz e amizade en-
tre D. Carlos II, Hei de Hespanha, e Carlos 11, 
Rei da Grau-Bretanha .... ........... .. ... . I 377 

1668 Fevereiro 13- Lisboa - Tratado de paz entre E!
. Rei D. AffonsoYI eD.Càrloslf, Rei deHespa

nha, por mediação de Carlos li, Rei da Grau-
Bretanha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 357 

1668 Março 2-Lisboa-Proclama·ção das Pazes entre 
Portugal e Oastella ....................... I 410 

166S Março 16-París-Breve de dispensa do Legado 
do Papa Clemente IX para o casamento do Prín
cipe Regente D. Pedro, com a Rainha D. Maria 
Francisca lzabel de Saboya ................. I 412 

1668 Março 27 - l-isboa-Tratado matrimonial do Prín
cipe Regente D. Pedro, com a Rainha D. Maria 
Francisca Izabel de Saboya ................ I 418 

1668 Dezembro 10-Roma- Breve de dispensa do Papa 
Clemente IX para o casamento dos mesmos So-
beranos .. . .. : . .......................... I 430 

1669 Fevereiro 18-Lisboa-Sentença em que se fui-
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gou por nullo o matrimonio contrahido entre 
El-Rei D. Affonso VI e a Rainha D. Maria Fran-
cisca Isabel de Saboya . . . ... ... ...... . . .... I 440 

1669 Julho 30~Haya-Tratado de paz, alliança e 
commercio entre o Príncipe Rege1;1te D. Pedro e 
os Estados Geraes das Províncias ,Unidas dos 
Paizes Baixos ....... . .. ... ..... ..... ... .. I 444 

1669 Julho 31-Haya - Artigo secreto do sobredito 
Tratado ... . . ..... . . .... ........ . . . ...... I 466 

16'77 Junho i - Lisboa -Convenção entre o Príncipe 
Regente D. Pedro e os Estados Geraes das Pro
víncias Unidas dos Paizes Baixos, sobre a saca 
do sal de Setubal. ... .. .... .... ....... .. .. I 472 

1681 Maio 7 - Lisboa - Trata do provisional entre o 
Príncipe Regente D. Pedro e D. Carlos 11, Rei 
de Hespanha, sobre a Colonia do Sacramento, e 
satisfação pelo ataque feito pelo Governador de 
Buenos-Ayres ............................ I 478 

1687 Maio 22-Manheim-Tratado matrimonial d'El
Rei D. Pedro 11 com D. Maria Sophia lzabel, 

'filha do Eleitor Filippe Guilherme, Príncipe de 
Neuburgo c Conde Palatino . ... . .. .... . . ... H 8 

1689 Antes de Junho 22-Lisboa-Tratadoparaabal
deação elas fazendas trazidas por navios france-
zes, que vierem ao porto de Lisboa para refll(ldear 11 . 24 

1692 ·Maio 22 - Haya - Tratado entreEI-Rei D. Pedro 
-U e os Estados Geraes das Províncias Unidas dos 
. Paizes Baixos sobre as presas portug

1
uezas ..... 11 28 

1692 Novembro 27 - Haya-Tratado de transacção feito 
com os herdeiros de Guil~1erme Doncker .. . .. . li 32 

1692 Novembro 28-Haya-Tratado de transacção feito . 
com os herdeiros de Gilberto de Witt . .... . .. JI 38 

1696 Julho 12- Madrid - Assento para a introducção 
dos negros nas Indias hespanholas, feito entre 
o Conselho Real das Indias e um sacio da Com-
panhia Real de Guiné. · . .. .............. ... 11 44 

1700 Março 4 - Lisboa - Tratado provisional entre El
Rei D. Pedro 11 e Luiz XIV, Rei de França, para 
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evac1:1ação e demoliçãa dos Fortes que os Portu
guezes tinham construido ao Norte do Amazo
nas, desde o Cabo do Narte até ao rio Oyapoc 
ou de Vicente Pinson .... . ................ 11 83 

1700 

1701 

1701 

1701 

1702 

•• 

Outuhro 15 - Lisboa- Accessão d'El-Rei D. Pe
dro li ao 'fratado de partilha da :M:onarchia Hes
panhala, entre Luiz XIV, Rei de li'rança, Gui
lherme IH, Rei da Grau-Bretanha, e os Estados 
Ge·raes das Províncias Unidas dos Pait.<:es Baixos . .JI 

Junho 18- Lisboa - Tratado de mutua allianca 
entre El-Rei D. Pedro ll e D. Filippe V, Rei de 
Hespanha, pelo qual o primeiro se obriga a ga
rantir o testamento d'El-Rei D: Carlos li, no· to
cante á successão do segundo dos ditos :Monar
chas á Monarchia de Hespanha . . . . . . . . . . . . . li 

Junho 18 - Lisboa - -Tratado de transaccão sobre 
o Assento das Negros da Companhia· Real de 
Guiné, celebrado entre El-Rei D. Pedro 11 e D. 
Filippe V, Rei de Hespanha . .' . . ... . , .... ... li 

Junho 18- Lisboa - Tratado de alliança e garan
tia ao testamento de El-Rei D. Carlos II de Hes
panha, celebrado entre El-Rei D. Pedro li e 
Luiz XIV, Rei de França . .. . ..... .. .. . .. . . li 

Setembro 16 - Lisboa - Despach.o do Secretario 
d'Estado, José de Faria, a João Methuen, En
viado da Grau-Bretanha, communicando-lhe as 
ordens expedidas aos Governadores das Fortale
zas marítimas, relativamente á saída e entrada 
de navios de guerra e outros de Nações bellige-
rantes ..... .. . . .. . ..... . . . . . .... . .. .. . ... li 

1703 Maio 16 - Lisboa - Tratado de Liga defensiva en-

90 

114 

12:.1 

128 

138 

tre El-Rei D. Pedro li, Anna, Rainha da Grau
Bretanha, e os Estados Geraes dos Paizes Baixos li 140 

1703 Maio 16 - Lisboa- Tratado de allianca offensiva 
e defensiva entre Leopoldo, Imperador dos Ro7 
manos, Anna, Rainha de Inglaterra, e os Esta
dos Geraes dos Paizes Baixos; de uma parte, e 
da outra, D. Pedro II Rei de Partu•gal, para 
conservar a liberdade de Hespanha, evita r o pe
rigo commum de toda a Europa, e manter o di
reito da Casa de Austria á Monarchia Hespa-
nhola .......... ... .. . ....... . . ......... li 160 
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1703 Novembro :tO - Lisboa - Tratado (em que foram 
Plertipotenciarios o Almirante de Castetla e o 
Duque de Cadaval, D . Nuno Alvares Pereira) 
fiobre o ceremonial que se havia praticar com 
D. Carlos IH quando chegasse a Lisboa, c o que 
n'ellc se devia observar .................... Jii f88 

1703 Dezembro 27 - Lisboa - Tratado de commercio 
entre El-Rei D. Pedro Il, e Anna, Rainha da 
Grau-Bretanha . ... .. ... .. ... : ............ 11 192 

1704 Março 9 - Lisbaa - Justificaç.ão de Portugal na 
resolução de ajudar a ínclita Naç~o Hespanhola 
a sacudir o jugo francez, e a collocar no Throno 
de .Hespanha a El-Rei D. Garlos lU ......... I1 498 

1705 Agosto 7 - ·Lisboa - Tratado de commercio entre 
D. Catharina, Ra inha da Grau-Bretanha, Re
gente do Reino em nome d'El-Rei D. Pedró li, 
e os Estados Geraes das Províncias Unidas dos 
Paizes Baixos .. . ... . . .. .. .... ........ . . . JI 210 

1707 Junho 27 -:-Lisboa- Proposições feitas pelo Con
:Sul de F.ranca, Mr. de l'Escole, ao Secretario de 
Estado, DiÓgo de Mendonç.a Côrte Real, sobre 
troca de prisioneiros portuguezes e francezes .. n 21"6 

1'708 Junha 24- Vienna - Tratado matrimonial d'El
Rei D. João V, com a Archiduqueza d'Austria 
D. 1\la'ria Anna . ...... ... . ........ ....... . li 222 

1712 Novembro 7 - Utrecht - Tratado de suspensão de 
armas entre El-Rei D .. JoãÓ V, de uma parte, e 
Luiz XIV, Rei · de França, e D. Filippe V, Rei 
de Hespanha, da outra . ......... . . ... ..... li 234 

1713 Fevereiro 10- Utrecht - Prorogação. do Tratado 
de armísticio entre El-Rei D: João V, de uma 
parte, e Luiz XIY, Rei de França, e D. Filippe V, 
Rei de Hespanha, da outra ................. 11 238 

1713 Março 1 - Utrecht - Prorogação do Tratado de ar
místicio entre El-Rei D. João V, de uma parte, 
e Luiz XIV, Rei de França, e D. Filippe V, Rei 
de Héspanha, dta outra ..... . . .' . .. . . .. ..... U .2'40 

11'1.3 Abril :1.:1. - Utrecht - Tratado de paz e amizade 
entre El-Rei D. João V e Luiz XIV, Rei de 
França ... .. .. .. . .. . ........ . .. .. · .... . .. II m2 
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1713 Agosto 10- Utrecht - Acto ou termo dos Plenipo
tenciarios de Portugal feito aos Plenipotencia
rios de Inglaterra, sobre a continuação do armis-
tício entre Portugal e Castella .. .. . . ........ li '256 

1713 Agosto 19 - Hampton-Court-Acto de garantia· 
de Anna, Rainha da Grau-Bretanha, em ordem 
á continuação do armistício e condições da fu-
tura paz entre Portugal e Hespanha .. . . .. .. . li 258 

1715 Fevereiro 6 - Utrecht - Tratado de paz entre El
Rei D. João V e D. Filippe V, Rei de Hespa-
nha . .. .. .. .. . . . , . . . . .. .... ...... .. ... . . II · 262 

1715 Maio 3- Londres - Acto de garantia de Jorge I, 
Rei da Grau-Bretanha, ao Tratado . de paz, feito 
em Utrecbt a 6 de Fevereiro de 1715, entre Por-
tugal e Hespanha .... . ...... . .. . _ . . ....... li 274 

1716 Dezembro 19- Bomba.im - Convencão celebrada 
entre D. João Fernandes de Almeida, Governa-
dor das Fortalezas e Terras do Norte dos Esta-
dos Portuguezes na India, e Carlos Boone, Go-
vernador de Bombaim .. , ..... , . ........ . .. 11 278 

1721 Agosto 20 - Goa - Artigos P.e alliança offensiva e 
defensiva, ajustados entre os Portuguezes e In-
glezes na As ia .. ....... . .. . t . ... . . .... . •• · 11 281 

1725 Outubro 7 - S. Ildefpnso - Art!gos preliminares 
ajustados por parte d'El-Rei D. João V e D. Fi-
lippe V, Rei de Hespanha, na conformidade dos 
quaes se devia celebrar o .Tratado matrimonial 
do Príncipe do Brazil, D. José, com a Infanta 

' de Hespanha, D. Maria Anna Victoria . ...... 11 284 

1727 Setembro 3- Madrid - Tratado matr-imonial de 
D. José, P~incipe do Brazil, com D. Maria Anna 
Victoria, Infanta de Hespanha . .. . . , .... .. .. 11 290 

1727 Outubro i - Lisboa - Tratado matrimonial da In-
fanta D. Maria Barbara, com D. Fernando Prin-
cipe de Asturias .. . .... , .... .. .... .... .... 11 298 

f728 Janeiro 5 :.._Madrid - Convencão entre EI-Rei D. 
João V e D. Filippe V, Re( de Hespanha, para 
a reei proca entrega de desertores . .... . ...... II 30!S 

1728 Janeiro 10- Lisboa - Escriptura de esponsaes de 
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D. Maria Barbara, Jnfanta de Portugal , e de D. 
Fermndo, Príncipe de As lurias . . . . ... . .. .. . II 309 

1737 Março 16 - París-Convençiio assignada em París , 
por mediação de Suas .Magcstades Bri.tanuica e 
Chrisl ianissima e pelos Estados Geraes das Pro-
vincias Unidas dos Paizes Baixos,. para se ajustar 
certas differenças entre I>ortuga l e Hespanha .. . II 31 9 

1748 Dezembro 23-Roma - Motu-proprio do Papa Be-
nedicto xrv' que principia,= Maxima ac ta.m 
prreclam=pelo qual concedeu a El-Rei D. João 
v, e a todos os seus successores, o titulo e deno-
minação de Fidelíssimo , e determinou que as-
sim o reconhecessem todos os Reis Catholicos . . . n 328 

1749 Junho 27-Baya-Rcsoluç~o dos Estados Geraes 
das Províncias Unidas dos Pa izcs Baixos, pela 
qual , a ped ido de El-Re i de Portugal , se app ro-
vou dar ao Mesmo o ti tulo de Ji'ide l'issimo . .. . . JI 336 

' 171iO Janeiro 13 - Madrid - Tratado de limites das Con-
quis tas, entre El-Rei D. João V e D. Fernando VI, 
Rei de Hespanha . . . .. . . .. .. : ... .. . . . .. . . . I li 8 

1751 JaneiPo 17-Madrid- Tratado, pelo qual os ~~i-
nistros Plenipotencia rios de Suas Magcstades Fi::. 
del issima e Catbolica <tjustaram e determinuram 
as instrucções, que haviam de serv ir de governo 
aos Comm]ssarios das duas Corôas rra dema•rca-
ção dos l imites respectivos na America meridio-
na!, em execução do Tratado de limites ... . .. . III 85 

1751 Janeiro 17 - :Madrid - Al'tigos separados do sobre-
di to Tratado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . III 102 

1751 J anei,ro 17 - Madrid - Tratado de prorogação do 
termo das entregas . . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. . . 111 105 

1751 Janeiro 17- Mad rid - Tratado sobre a intell igen
cia das cartas geograph icas para servirem de go
verno aos Com missa rios encarregados da dema r-
cação dos limites do Brazil . ...... . . . .. . . . . . III 107 

1751 Abril 17 -lVIadrid-Su~plemento e declaração do 
Tratado pelo qual se regularam as instrucções dos 
Commi·ssarios que passar~m ao Sul da Amcrica . III 109 

17:51 J ulho 12 - Madrid - Termos assignadospelo~ Pie-
TOM. VIII. ' 13 
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nipotenciarios de Suas Magestades Fidelissima 
e Catholica, nas costas da Carta Geographica, 
que serviu para se ajustar o Tratado de limites 
das Conquistas de 13 de Janeiro de 1750 ..... III 114 

1753 Maio 30-llha de MartimGarcia-Instrucção dada 
pelos Commissarios Principaes de Suas Magesta
des Fidelíssima e Catholica, aos Commissarios 
seus subalternos, para a demarcação de limites 
na America .... . ........................ 111 H8 

1753 Maio 31-Jlha de Martim Garcia-·Additamento 
á sobredita instrucção ....... . .... . ........ III 121 

1754. Novembro 14-Campo do Rio Jacui-Convenção 
de suspensão de armas entre Gomes Freire de 
Andrade e os Caciques . . ................... III 122 

176:1 Fevereiro 12-Pardo-Tratado entre EI-Rei D. 
José I e D. Carlos UI, Rei ele Hespanha, pelo qual 
se annullou o de 13 de Janeiro de 1750, man-
dando-se observar os anteriores . . .. . ........ Ili :12.6 

1762 Novembro 3-Fontainebleau-Accessão d'El-Rei 
D. José I aos Artigos preliminares da paz entre 
os Reis Luiz XV· ele França; Jorge JII da Grau-
Bretanha e D. Carlos Ill de Hespanha ........ III 134 

1763 Fevereiro 10-París- Accessão por parte d'El-Rei 
D. José I ao Tratado definitivo de paz entre Fran-
ça, Gran-Bretanha e Hespanha . ...... . . .... lii 160 

1763 Março 10 - París-Acto reversal com que se au-
thenticou a troca das ratificações do Tratado de-
finitivo de paz de 10 de Fevereiro cl'este anuo, 
entre os Embaixadores de Portugal e Hespanha. UI 198 

:1763 Agosto 6-Povo do Rio Grande - Convenção de 
suspensão de armas e de limites na America, ce-
lebrada entre o Governador da Província de S . 
Pedro, o Coronel Ignacio Eloy de Madureira, e 
o General Hespanhol D. Pedro de Ceballos ... . lii 202 

1763 Dezembro 27 - Colonia do Sacramento - Termo 
da entrega da Colonia do Sacramento e da Ilha 
de S. Gabriel, feita pelo Commissario hespanhol 
aos Commissarios portuguezes, em execução dos 
Artigos xxr, xxm e xx1v do Tratado de 10 de 
Fevereiro d'este anno ..... . ............ . .. . III 204 
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1766 Setembro 26 - Lisboa-Convenção de navegação 
e commercio en tre El-Rei D. José I e Christiano 
VII, Rei de Dinamarca . . .. . ... .. • . ... ..... 

1774 Janeiro 11-Cidade de Marrocos -Tratado de paz 
entre EI-Rei D. José T e Saed Mohammad Ben 
Abdallah, Imperador de Marrocos . ..... . .. .. 

1777 Outubro 1 - Santo Jldefonso - Tratado prel iminar 
de limites na America meridional, entre a Rai-
nha D. Maria I e D. Carlos 111, Rei de Hespa-
nha ... ....... .. .. .... . .. . .. . .... ....... 

( Acom1Janha este Tratado wn mappa geogm-
phico.) 

1778 Março 11 - Pardo-Tratado de amisade e garan-
tia entre a Rainha D. Maria I e D. Carlos III, 
Rei de Hespanha .•............•.......... 

1778 Abril 21-Versailles- Convencão entre a Rainha 
D. Maria I e Luiz XVI, Rei de França, relati va 
á abolição do Direito de Aubaine .... •........ 

1778 Julho 20- Lisboa -Concordata en tre a Rainha 
D. Ma ria i e o Papa Pio VI, pela qual se esta-
belece novo !'egu lamento sobre a nomeação dos 
Beneficios nos Reinos de Portugal e dos Algarves 

1778 Setemb.ro 1 0- Roma-]~etras Apostolicas do Papa 
Pio VI que acompanharam a Bul ia de confirma-
ção da Concordata de 20 de J ui h o d'este anno . . 

1780 Agosto 30 - Lisboa -Decreto providenciando ácer-
ca dos Corsarios das nações em gue rra .•...... 

1782 Julho 13 - S. Petersb urgo - Convenção marítima 
de neutralidade armada entre a Rainha D. Ma-

15 

IH 206 

III 212 

III 232 

III 628 

III 292 

jJJ 300 

III 306 

VIII ·g 

ria I e CaLharina 11, Imperatriz da Russia ..... III 310 

1783 .Julho 16-Madrid-Acto de accessão de Lu iz XVI, 
Rei de França, ao Tratado de amisade e garantia 
de. 11 de Março de 1778 entre Portuga l e Hes-
pariha . ............• •.•. ........ .. ...... III 320 

1784 Maio 2-Aranjuez - Artigos preliminares para o 
Tratado matrimonial do Pt'Íncipe D. João, co'm 
a Infanta de Hespanba D. Carlota Joaquina .. . 111 324 

1784 Maio 2-Aranjuez-Artigos preliminares para o 
~ 
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Tratado matrimonial da Infanta D.:Marianna Vi-
ctoria, com o Infante de Hespanha D. Gabriel. . 111 336 

1784 Junho 21 - Cabinda - Convencão celebrada en tre 
o Tenente Corenel tniz Co;deiro Candioo Pi
nheiro Furtado, Commandante do Forte con
struido no porto ele Cabinda, e 1\'Ir . Bernard de 
Marigny, Commandan'Le ela esquadra franceza 
n'aquella estação, para a demolição do dito Forte. III 34'8 • 

1785 Marco 10-Pardo-Tratado matrimonial do Prín
cipe D. João, cóm a l nfanta de llespanha D. 
Carlota Joaquina ..••. . ........ . . .. ..... .. III 362 

1785 Marco :ti-Lisboa - Tratado matrimonial da ln
fanta D. l\Iarianna Yictoria, com o Infante de 
Hespanha D. Gabriel. ..... . ............... UI 376 

1785 Março 27 - Madrid -Escriptura e Contrato Ma
trimonial do Príncipe D. João, com a lnfanta 
de Hespanha D. Carlota Joaquina .. ...... . .. UI 390 

1785 Abril 12- Lisboa - Escripttira e Contrato Matri
monial da lnfanta D. :M:arianna Victoria, com o 
Infante de Hespanh;, D . Gabriel. ............ IH 400 

17i86 

.. 
1787 

Janeiro 30- Pardo - Convencão entre a , Rainha 
D. Maria I e Lu iz XVI, Re i de França, com me
diação de D. Carlos III, Rei deHespanha, -ácerca 
da demolição do Forte de Cabir1.da, e declar;;ção 
sobre os limites que deve ter o commercio dos 
Francezes na Costa occidental d' Africa ... . . . . 

Setembro 11 - Lisboa - Convencão entre a Rainha 
D. Mari a I e Victor Amadeo, "nei de Sardenha, 
pela qual se estabelece uma reciproca igualdade 
a respeito de succcssões entre se us respectivos 
subditos ... ' ... . .... .. ....... . .. .. . . .. . . . 

1787 Dezembro 20-S . Petersburgo - Tratado de ami
sade, navegação e commercio entre a Rainha D. 

III 410 

JII 420 

Maria I e Catharina ll, Imperatriz da Russia .. III 428 

1790 Principio de Fevereiro- Ratificação de Aliazid'; 
Imperador de Marrocos, do Tratado de paz com 
Portugal, de 11 de Janeiro de 1774 ..... .. ... III 472 

1791 Outubro 20 - S. Lorenzo el Real-Convencão 
entre a Ra inha D. Maria I e D. Carlos lV, Rei 
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de Hespanba, sobre o reciproco pagamento e en
trega dos dotes d<1s Tnfantas D. JVIarianna Victo-

17 

ria e D. Carlota Joaquina . . ... . .. .. . .. . .. .. III 473 

1793 Julho 15- Madrid- Convenção provisional entre 
a Rainha D. Maria I e D. Carlos IV, Rei ·de Hes-
panha, para mutuo auxilio contra a França . . . IV 10 

1793 Setembro 26 - Londres- Tratado entre a Rainha 
D. Maria I e Jorge IH, Rei da Gran-Bretanha, 
sobre mutuo auxilio c reciproca protecçiio do 
commercio de ambas as Nações contra a França IV 18 

1794 Maio 8-J"isboa~ -Convencão entre a Rainha D. 
Maria I e os Estados Ger;es das Províncias Uni
das dos Paizes Baixos, sobre reei proca restitui
ção dos desertores de suas respectivas embarca-
ções ........... . ... . .. .......... . ..... . IV 26 

1797 Agosto 10-París-Tratado de paz entre a Rainha 
D. Maria I e a Repu.blica Franceza, pára resta
belecer as refacões de commercio e amisade entre 
as duas Naçõe~ ...... . ..... ... ...... .. .. . . IV 32 

1797 Agosto 20-París-Convenção entre a Rainha D. 
Maria I e a Republica Franceza, para o paga-
mento de dez~milbões de francos ... : .. .' .. .. .. IV 44 

1V98 Junho 22- Cidade de Fez- Ratificacão de Maulei 
Soleiman, Imperador çle Marrocos: do Tra tado 
de paz com Portugal de 11 ele Janeiro ele 1774. IV 50 

1798 Dezembro 27 - S. Petersburgo - Tratado de arni
sade, navegação e comrnerciç renovado entre a 
Rainha D. Maria I e Paulo 1, Imperador da 
Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 52 

1799 Maio 14- Tripoli - Tratado de paz e amisade en
tre o Príncipe Regente D. João, e JusefBax. Car-
manaly, Regente e Governador de Trípoli . . ... IV 98 

1799 J unho 29 - Tunis - Tratado de tregua entre oPrin
cípe Regente D. João, e Hamuda Ba~?-bá, Bey 
Supremo, Comm:)ndante dos Estados de Tu-
nis . .. ..•• . .. . .. . . .. .. .. . . ... . . . . .. . ... IV 109 

1799 Setembr-o 18.- S. Petersburgo - Tratado de a]-2 
lianca defensiva entre a Rainha D. Maria I e 
Pauio I, Imperador da Russia .. .. ... . ....... IV 112 
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1801 Janeiro 29 - Madrid- Tratado de alliança entre 
D. Carlos IV, Rei de Hespanha, c a Republica , 
Franceza, para a invasão de Portugal. .. . Supp . IV !>21 

' 
1801 Junho 6 - :Badajoz-Tratado de paz e amisade en-

tre o Principe RegenteD . João, e D. Carlos IV, 
Rei de Hespanha .. ... ..... ... ..... ....... IV 128 

' 
1801 Junho 6-Badajoz-Tratado de paz, feito por me

diação de Sua Magestade Catholica, entre o Prín-
cipe Regente D. João e a Republica Franceza .. IV 134 

1801 Setembro 29-Madrid-Tratado de paz, feito por 
mediação de Sua Magestade Catholica, entre o 
Príncipe Regente D. João c a Republica Fran-
ceza ................................... IV 144 

1803 Junho 3 -Queluz- Decreto sobre a neutralidade 
de Portugal ............................. VIII 10 

1804 Marco 19-Lisboa-Convencão de neutralidade e 
su.bsidios entre o Príncipe ·Regente D. João e a 
Republica Franceza ..... .. .... . .... . ...... IV 152 

6 . 
1806 Julho 

18 
- S. Petersburgo-Ukase de Alexandre I, 

Imperador da Russia, ao Senado de S. Petersbur
go, declarando illimitada a importação do sal de 
Portugal n'aquelle Imperio ............ Supp< IV 527 

180.7 Outubro 22 - Londres - Convenção secreta entre 
o Príncipe Regente D. João, e Jorge 111, Rei da 
Gran-:Bretanha, sobre a transferencia para o :Bra
zil da séde da Monarchia I>ortugueza, e occupa
ção temperaria da Ilha da Madeira pelas tropas 
britannicas .............................. IV 236 

1807 Outubro 27-Fontainebleau - Tratado entre D. 
Carlos IV, Rei de Hespanba, e Napoleão I, Im-
perador dos Francezes, para a desmembração e 
adjudicação dos Estados Portuguezes ... ." Supp. IV 528 

1807 Outub,ro 27-Fontainebleau -Convenção parti
·cular entre D. Carlus IV, Rei de Hespanba, e 
Napoleão I, Imperador dos Francezes, para a oc-
cupação de Portugal. ................. Supp. IV 531 

1807 Novembro 8-Lisboa - Ratificação do Príncipe · 
Regente D. João á Convenção secreta de 22 de 
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Outubro do mesmo anno, entre Portugal e a 
Grau-Bretanha . . ... . ....... . ..... . ... . .. . IV 254 

1807 Novembro 8 - 0bservações a que se refere a sobre-
dita Ratificacão .................. . . . .. . ... IV 255 

I • 

1808 Março 16-J~ondres-Artigos addicionaes á Con
vencão de 22 de Outubro de 1807, tocantes aos 
arra.njamentos definiti vos para o governo da Ilhà 
da Madeira, emquanto ali residissem as tropas 
britannicas .. .. . .. . . . . . ... . . . ............ IV 264 

1.808 Maio i-Rio de"Janeiro;- :Manifesto do Principe 
Regente D. João ... . . . ..... .. . . .... . . . .. . IV 274 

1808 Agosto 22-Cintra-Convenção para a suspensão 
de armas entre os exercitos inglez e francez em 
Portugal. . .. . . . ... . ... . . .. .. . ... . . . Supp . IV 533 

1808 Agosto 30-Lisboa-Convenção definitiva entre 
os exercitos inglez e franccz para a evacuação de 
Portugal pelo exercito francez .. . .. . .... Supp. IV 536 

1809 Fevereiro 28 - Rio de Janeiro-Tratado de all ianca 
e commercio entre o Príncipe Regente D. Joã~, 
e Jorge III, Rei da Gran-.Brelanba . .... .. .. . . IV 286 

1809 Abril 21-Londres-Convenção entre o Príncipe 
Regente D. João, e Jorge UI, Rei da Grau-Bre
tanha, sobre um emprestimo de 600:000 lib ras 
esterlinas ............. . ... . . . ........ .. • IV 340 

1810 Fevereiro 19 - Rio de Janeiro - Tratado de com
mercio e navegação entre o Principe Regente D. 
João, e Jorge 111, Rei da Gran-Bretanba . .. . . IV 348 

1810. Fevereiro 19- Rio deJaneiro - Tratado de allianca 
e amisade entre o Príncipe Regente D. João ,·e 
Jorge IH, Rei da Grau-Bretanha .. . .. . .. . . . .. IV 396 

1810 Feverei ro 19 - Rio de Janeiro - Convencão entre 
o Príncipe Regente D. João, e Jorge JÍI, Rei da 
Grau-Bretanha, sobre o estabelecimento de Pa-
quetes . ...... . ....... .. .. .. ..... . ... ... . IV 416 

:1.810 Maio 8 - Rio de Janeiro - Breve de dispensa do 
Nuncio do Papa Pio VII, para o casamento da 
Princeza de Portugal , D. Maria Tbereza, e do 
Infante de Hespanha, D. Pedro Carlos ... . .. . IV 424 
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1810 Maio 8 - Arvore genealogica eseripta pelo Nuncio 
de Sua Santidade ......................... IV · 428 

1810 Maio 12- Rio de Janeiro- Contrato matrimonial 
de dote e an·has para o casamento da Princeza 
de Portugal D. Maria Thereza, com o Infante de 
Hespanha, D. Pédro Carlos ...... .. . .. . . : . . IV 439 

1810 Maio 22- S. Petersburgo--'-UkasedeAlexnndrei, 
Imperador da Russia, prob ibindo o commercio 
entre Portugal e a Russia . ............ Supp. IV 543 

1810 Julho 6-.A.rgel-Tratado de tregua e resgate 
ajustado entre os Plenipotenciarios de Portugal 
e Hage Aly, Bachá de Argel. . . . . . . . . . . . .. . IV 437 

1810 Setembro 29 - Lisboa - Convencão entre os Go
vernadores do Reino, e o Cons.elho de Hegenci<a 
de Hespanha, sobre o recrutamento dos suhdi-
tos de ambas as Nações .. . ...... . . . ...... .. IV 44:0 

· Maio S9 _ 
1812 ~J Ih - S. Pctersburgo - Declaracao proro-u o 10 • 

gando o Tratado de am isade, navegação e com
mercio de 27 de Dezembro de 1798 entre Por-
tugal e a Russia . ..... .. .... . .... ... ...... IV 441!-

1812 Dezembro 18 - Londres - Ajuste feito entre os 
Commissarios portuguezes e brüanntoos sobre 
quatro pontos oonnexos rom a execução do Tra-

;.~ tado de commercio e navegação de 19 de Feve-
reiro de 1810 .. ... . ........ . . : . . . . .... . . . IV 448 

1813 J unho 14 - .A.rgel - Tratado de paz e amisade en
tre o'Principe Regente D. João, e Sid Hage Aly, 
Bachá de .A.rgel. .. . ......... . ... . ......... IV 454 

1813 Outubro 16- Tunis-Tratado de tregua entre o 
Pri~cip_e Regente D. João, e Ramada Bachá, ·ney 
de 1unis ........... .. .. . ... . ...... ... . . . IV 460 

1814 Abril 23 - París-Convencão entre a Franca e as 
Potencias Alliadas sobre 'suspensão de hos.tilida-
·des .. . .... . .. .. . .. . .... .... .. . .. .... . . . IV 468 

1814 Maio 8 - París-Acto de adhesão, por parte do 
Príncipe Regente D. João, á Convenção de París 
de 23 de Abril de 18f4. ...... ... . .. .•. . . . . IV 466 
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Maio 30- París - Tratado de Paz en tre o Prínci
pe Rege nte D. João e seus Alli ados , e Luiz XVIII, 
Rei de França . ... . .... . ... .. .. .. .... ... . • 

( J lb ').')l París - Ajuste provisional para a 
I' J~l h~ 29 renovação das relações diplomati
j A ' t • cas e commerc1aes ent re Portuga l e 
\ gos o J . a França . . . .... .. . .. . . .. .. . .. . 

1811> Janeiro 21 - Vienna-Convcnção entre o P rincipe 
Regente D. João, e Jo rge UI, Re i da Gran-lhe
tanha, para- termina r as q uestões e indemnisar as 
p erdas dos subditos portuguezes no trafico de es-

2t 

IV 474 

IV 51'0 

cravos da A f rica . . .. . . . ... . ... .. . . .. . . . . . . V 12 

1815 Janeiro 22 - Vienna - Tratado celebrado entre o 
Principe Regente D . João, e Jorge III, Hei da 
Gran'-Hretanha, para a abolição do tra fi co de cs

. cravos em todos os Joga res da costa da Africa ao 
n or te do Equador . .. . .. ... . . .. . . .... . .. ... V 18 

1815 Fevereiro 8 - Vienna - Declarar.ão é! as Potencias 
sobre a abol ição do trafico da 'escravatura . (An-

. nexo XV ao Acto final do CongTesso ele Vienna) . V 194 

18 11> Marco 13-Vienna - Declaracão das Potencias si-
grÍa tarias do Tratado de Paris, sobre a evasão de 
Bonaparle . . .. .... . . . . . ....... .. . . . .. ... ·. V · 30 . 

1815 Março 19-Vienna- Regulamento de categorias 
enfre os Age ntes diplomaticos . ( Amwxo XVII 
ao Acto final elo CongTesso de Vienna) . ....... . V 234· 
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Fevereiro de 1844 . .. .... . . .. . . . : . . . ... . .. VII 2 

1845 Fevereiro 4 - Berlim - Protocolo assignado pelos 
respectivos Plenipotenciarios no acto da troca 
das ratificações do Tratado de commercio entre 
a Rainha D. Maria II e Luiz IJ, Gram-Dnque 
de Hesse . . . .. . . ... . ...... . .... . . .. ..... . VII 6 

1845 Fevereiro 4 - Francfort sobre o Meno-Acto de 
accessão do Senado da Cit.lade J.ivrc de F ra ncfor t 
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Schwerin ....... . .... . .. , .. . . .. .... . .. .. VIl 14 
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Rainha D. l\iaria 11, ácerca da abolicão do di
reito de a1tbaline e de detraccão em · Portugal, 
em relação aos Principados d~ Waldeck e Pyr-
mont .. .. .. .. .. . . . .... . ... ... . . ... .. ... . VII 36 
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1845 Fevereiro 27--Berlim - Acto de aceitação, por 
parte da Rainha D. l\faria Il, da accessão do ' 
Principado de Rcuss-Lobenstein-Ebersdorf ao 
Tratado de commercio c navegação entre Portu-
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1841> Fevereiro 27 - Berlim- Acto de aceitação, por 
parte da Rainha D. Maria li, da acccssão do 
Principado de Reuss-Greiz ao Tratado de com
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das ratificações do Tratado de commercio entre 
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1841> Abril 26 - Berlim - Protocolo assignado pelos res-

pectivos Plenipotcnciarios no acto da troca das 
ratificações do Tratado de commercio e navega-
cão entre a Rainha D. Maria II e Frederico 
Francisco, Gram-Duque de Mecldemburgo
Sc~werin, de 11 de Fevereiro de 1845. . . .... VII 60 

:t84ã Maio 5 - Arolsen - Acto de accessão de S. A. S. 
Jorge Frederico Henrique, Príncipe de Waldeck 
e Pyrmont, ao Tratado de commercio e navega
ção celebrado entre a Rainha D. Maria Il e Fre
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reito de aubaine c de detracção nos respectivos 
Estados ....... .. . . ... . .. . . . .. . . . . .. . . . .. VII 62 

1841> Junho 7 -Berlim - Tratado de commercio entre 
a .Rainha D. Maria Il e Leopoldo, Gram-Duque 
de Baden . . .... . . . .. .. ....... . .. .. .. .. .. VII 66 
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1845 Junho 9-Berlim-Tratado de commercio e na

vegação entre a Rainha D. Maria II e Paulo Fre-
derico Augusto, Gram-Duquc de Oldemburgo .. VII 74 

1845 Junho 11-Lisboa- Nota do Ministro dos Nego
cios Estrangeiros ao Representante da Grau-Bre
tanha . (Com TefeTencia ao t?·afico de escmvattt-
m) . . . . . .. . .. . . ... . ..... . ..... . ... Supp . VIII 6 

1845 Junho 18- Ecrlim - Tratado de commercio entre 
a Rainha D. -Maria II e Adolpho, Duque Sobe-
rano de Nassau . . . .. . . . .. . .. . ..... . . ... .. . VII 92 

1845 Junho 26-Lisboa-Convcncão celebrada entre a 
Rainha D. Maria li e D. I~abel Jl, Rainha de 
Hespanha, para regular nos seus respectivos Es
-tados as attribuições e prerogativas dos Consules 
portuguezes e hespanhoes : .... . . . .. . ... . . .. VII 

1845 Junho 30-Berlim- Tratado de commercio entre 
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a Rainha D. Maria 11 e I-uiz, Rei de Baviera .. VII 114 

1845 Julho 28-Londres - 'Nota que o Representante 
de Portugal na Côrte de Londres teve ordem de 
apresentar ao Governo de S. 1\11. Britannica, por 
occasião da Convenção celebrada em 29 de Maio 
do mesmo anuo, entre a França e a Grau-Breta-
nha, para a suppressão do trafico da escravatura VII 122 

1845 Agosto 13-Lisboa-Nota do Ministro dos Nego
cios Estrangeiros ao Representante da Grau-Bre
tanha. (Com ?'efe·rencia. ao t'mfico de escmvatu-
m) . . . .. ...... . .. .. .... . .... . . . ... Supp. VIII 8 

1845 Agosto 26-Berlim-Tratado de commercio entre 
a Rainha D. M.aria II e Ernesto, Duque de Sa-
xonia-Coburgo-Gotha . .. .. .. . . . .. .. .... . . . VII 130 

1845 Setembro 5-Bcrlim- Protocolo assignado pelos 
respectivos Plenipotenciarios no acto da troca 
das ratificações do Tratado de commercio entre 
a Rainha D. Maria 11 c Leopoldo, Gram-Duque 
de Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 138 

1845 Setembro 20 - Londres - Nota do Ministro dos Ne
gocias Estrangeiros de S. M. Britannica·, em tes
posta á que lhe dirigíra em 28 de Julho antece
dente o Representante de Portugal na Côrte de 
Londres, por occasião da Convenção celebrada 
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em 29 de Maio d'aquelle anno, entre a França e 
a Grau-Bretanha, para a suppressão do trafico da 
escravatura. : . .. . .... .. . . . . ........ . . .. .. VII 140 

1845 Setembro 28 - Berlim- Protocolo assignado pelos 
respectivos Plenipotenciari os no acto da troca 
das ratificações do Tratado de commercio entre 
a Rainha D . Maria li e Luiz, Rei da Baviera, 
de 30 de Junho antecedente ........ ... . . . ... VII 15/i. 

1845 Outubro 6 - Lisboa - Nota do Representante da 
Grau-Bretanha em resposta á que lhe dirigíra o 
Ministro dos Negocias Es trangeiros em 11 de J u
nho d'este anno . (Com 1'efeTencia ao tmfico ele 
esc.ravatum) . ... . .. . . . ....... .. . .. .. Supp . VIII 10 

1845 Outubro 13-Berlim-Tratado de commercio en
tre a Rainha D. 1\Iar'ia H e Guilherme, Rei de 
Wurtemberg ... .. ........... . .. . .. . . .. . .. VII 158 

1845 Outubro 18 - LislJõa - Nota do Ministro dos Ne
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dito mez c ·anno . (Com 1'efenmcia ao tmfico de 
escmvatura) .............. . ... . ... .. Supp. VIII 14 

1845 Novembro H--Lisboa - Nota do Representante da 
Grau-Bretanha em resposta á que lhe dirigíra o 
Ministro dos Negocias Estrangeiros em 13 de 

o1 Agosto do mesmo anno. (Com refm·encia a!J tra-
fico de esc·ravatttm} . .. .. ... .. . . .. . . . . Supp . VIII 16 

1845 Dezembro i - Berl im-Tratado de commercio en
tre a Rainha D. Maria II e F rederico Guilher-
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los respectivos Plenipotenciarios no a elo da troca 
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temberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 17 4 

1846 Janeiro 6-Bernburgo-Acto de accessão de S. A . 
(Hoheit) o Duque Reinante de Anbalt-Bern
lmrgo , ao Tratado de commercio e navegação en
tre a Rainha D. ·rvraria H e Frederico Guilher-
me, Rei de Prussia, de 20 de Fevereiro de 184-4 . VII 178 

1846 Janeiro 19- Berlim-Acto de aceitaç.ão, por parte 
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da Rainha D. :Maria li, da accessão do Ducado 
de Anbalt-Bcrnburgo ao Tratado de commercio 
c navegação entre Portugal c a Prussia, de 20 
de Fevereiro de 1844 .. . . . .. . .. ......... . .. VII 18!1-

1846 Fevereiro 27 - B.crl im - Protocolo assignado pelos 
respectivos Plenipotenciari os 110 acto da troca 
das ratificacõcs do Tratado de commercio entre a 
Rainha D: Maria II e Frederico Guilherme, 
Príncipe Eleitoral e Co-regente de Hesse . .. . .. VII 188 

1847 Abril 28 - Lisboa - Protocolo assignado pelos Ple
nipotenciar ios portuguezes e britannicos sobre a 
mediação do Governo de S. M. Britannica para 
pôr termo á guerra civil em Por tugal. ..... . . . VII 192 

1847 Maio 21- Londres - P rotocolo assign<:do pelos 
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Bretanha c Hespanha, sobre os soccorros que se 
deveriam presta r para se consegu ir a pacificação 
do Reino de Portugal ... . .... ... . .. . ..... . VII 196 

1847 Maio 31 - Madrid - Protocolo assignado pelos 
Plenipotenciarios portuguez e hespanhol, sobre 
a entrada de tropas hespanholas em Portuga~ 
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nipotenciarios de França, Grau-Bretanha c Hes
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em 29 de Junho antecedente .......... . . .... VII 208 

1-847 Agosto 12- Londrcs - P rotocolo assignado pelos 
Plenipotenciarios portuguez c britannico, con
cedendo permissão para os navios de guerra in
glezes . empregados na suppressão do trafico da 
escravatura, poderem entrar nos pprtos c mais 
Jogares dos Domínios portuguezes na Costa Orien
tal de Africa, aonde não se acham estabelecidas 
Auctoridadcs porluguezas ...... .. . ... . .. . .. VII 212 

1847 Outubro 1- Rio de Janeiro- Decreto de S. M. 
o Imperador do Brazil, sobre , direitos diffcren-
ciaes . . . . . .......... . .. . .. .. . . .... . . .. . . VII 21 9 

1848 Maio 18- 19-Rio de Janeiro - Accordo celebrado 
entre o Enviado Extraordinario e Ministro P le
nipotenciario de S. I\{. Fidelíssima na Côrte do 
Rio de Janeiro, c o Ministro e Secretario de Es-
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tado dos Negocios Estrangéiros de S. M. o Im
perador do Brazil, sobre serem considerados 
como nacionaes os navios portuguezes no Brazil, 
e os navios brazileiros em Portugal, . no que toca 
ao commercio directo, e a respeito de certos di
reitos ou despezas de porto e direitos de alfan-' 
dega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 2Hi 

1848 Outubro 21"- Lisboa-:-Resoluções tomadas pelo 
Conde de Thomar, Ministro Plenipotenciario 
da Rainha D. Maria Il, e o Arcebispo de Bc
rito, Internuncio Extraordinario e Delegado 
Apostolico do Papa Pio IX, para o arránjo dos 
negocios ecclesiasticos de Portugal e suas Pos-
sessões .. , . .. . . · .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 221 

1849 Junho 25-Lisboa-Carta de Lei, pela qual se 
manda considerar como os portuguezes os navios 
suecos, norueguezes c russianos no que respeita 
aos direitos de tonelagem ........... , . ... . . VII 224 . 

1849 1 Agosto 3! Copenhague- Ajuste concluído en-
1 Setembro 29 I tre o Governo da Rainha D. Ma

ria IJ .e o Governo de Frederico VII, Rei de 
Dinamarca, para que a bandeira portugueza 
seja tratada no Sunda como a das Nações mais 
favorecidas, praticando-se o mesmo em Por
tugal pelo que respeita á bandeira dinamar-
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queza .. . .. ... .. ....... . ..... . ..... . .... VII 226 

Junho 22- Madrid - Convencão Postal entre a 
Rainha D. Maria Il e D. Is;bel II, Rainha de 
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Africa ........... . .. . ...... . ... ....... . .. VII 242 

1850 Dezembro 17-Turim-Tratado de commercio e 
navegação entre a Rainha n: ~Iaria II e Victor 
Emmanuel, Rei de Sardenha ... . . .. . .... . .. VII 246 

1851 Fevereiro 26-Washington- Convenção celebrada 
entre a Rainha D . Maria II e os .Estados Unidos 
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da America, para o pagamento de certas· recla-
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portuguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 262 

1851 Fevereiro 28 - Lisboa-Tratado de commercio e 
navegação entre a Rainha D. Maria 11 e Nico-
lau I, Imperador da 'Russia . . ..... ... ....... VII 268 

1851 Março 24- Turim - Protocolo assignado pelos 
respectivos Plenipotenciarios, no acto da troca 
das ratificacões do Tratado de commercio e na
vegação entre a Rainha D. Maria li e Victor 
Emmanuel, Rei de Sardenha, de 17 de Dezem-
bro de 1850 .. .. . ..... ..... . .. . . .. .. .... . VII 296 

1851 Abril12-Lisboa-Convencão Litteraria entre a 
Rainha D. Maria li e Lui;Napoleão, Presidente 
da Republica Franceza ... . . .. ...... . . . . . ... VII 300 

185.1 Julho 9-I~isboa-Protocolo assignado pelo Mi-
nistro e Secretario d'Estado dos Negocias Es
trangeiros e o Encarregado de Negocias dos Es-
tados Unidos da America, reJa tivamente á escolha 
de um arbitro para decidir a questão do Corsario 
americano Gcnc·ral ArmstTong . . . . ... . . .•.. . VII 322 

:1851 Julho :12-Lisboa- Termo lavrado no acto da tro
ca das ratificações da Convenção Litteraria entre 
Portugal e França, de 12 de J\bril de 1851 ... . VII 326 

1851 Setemb·ro 18-Lisboa-Protocolo assignado pelo 
Ministro e Secretario ,d'Estado dos Negocias Es
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e na Jamaica . ........ : . .... .. .. .. . .. ... . VIl 328 

1851 Novembro 8-Rio de Janeiro - Decreto n .• 855, 
que regula as isenções e attribuições dos Agentes 
Consulares estrangeiros no Tmperio do Brazil, e 
o modo por que se hão de haver na arrecadação 
e administracão das herancas de subditos de suas 
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1851 ! Novembro :18 ./ Rio de Janeiro- Accordo celebra
t Dezembro 9 1 do entre o Enviado Extraordinario 

e Ministro Plenipotenciario de S. M. Fidelis-
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sima na Côrte do Rio de Janeiro c o Ministro 
e SecFetario d'Estado dos Negocias Esbrangei
ros de S. M. o Imperador do :Brazil , á cerca 
das isenções e attribuições dos Agentes Consu
lares portuguezes e brazileiros, e o modo por 
que se hão de haver na arrecadação e admi
nist,ração das heranças dos subditos das duas 
nações . .. .. . . .. .. .. . ..... . ... . . . .... . .. . VII 332 

1852 l\'Iarço 10- J-isboa - Dccreto regulando as isen
ções e attribuições dos Agentes Consulares .bra
zileiros em Portugal c seus Domínios, qua•nto á 
arrecadacão e aclministracão das bcrancas dos 
subditos da sua respectiva "nação . ..... . : ... . . VII 341 
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data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 354 

18152 Maio 8 - Londrcs - Tratado celebrado entre El
Rei de Dinamarca e o Imperador de Austria, o 
Presidente da RepubHca Franceza, a Ra inha da 
Gran-llretanha, El-Rei de PrussÜ\, o Imperador 
da Russia e El-Rei da Suecia, relativo á ordem 
de successão eventual á total idade dos Estados ac
tualmente reunidos debaixo do sceptr.o d'El-Rei 
de Dinamarca ... .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . ... . . VII 431 

1852 Julho 5 - Lishoa - Acto addicional á Carta Con
sbitucional da ~ionarchia Portugueza, mandado 
publicar pela Carta de Lei d'esta data .. .... .. VII 358 

1852 Agosto 9 - Bucnos Ayrcs-Tratado de amisade, 
comrnercio e navegação entre a Rainha D. Maria 
II e o Brigadeiro D. Justo José de Urquiza, Di-
rector provisorio da Confederação Argentina . . . VII 364 

18152 Novembro 30 - París_::Decisão de .Luiz Napoleão, 
Presidente da Republica Franceza, como arbitro 
na questão entre Porbugal e os Estados Unidos 
da Arnerica, relativa ao Corsario americano Ge
neml A1·mst1·ong, destruido na Ilha do Fayal no 
·anno de 181ft ..... .. .. .... ..... .. . ... . ... . VII 3,82 

1852 Dezembro 1 - Lisboa - Decreto providenciando so-
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bre a boa execução da Convenção J-ittcraria 
entre Portugal c a França de 12 de Ab ril de 
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1851 . ..... . ........ . . . .... ... .. . ... .. . . VII 388 

1853 Marco 9-Lisboa - Tratado de commercio e na
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lU, lmperador dos F rancezes . . .... . .. . ..... VH ~96 
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da Rainha D. Maria H, ao Tratado assignado 
em Londres, aos 8 de Maio de 18lí2, pelos Ple
nipotenciarios de Austria, Dinamarca, França, 
Grau-Bretanha, Prussia, Russia e Suecia, rela
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dos Estados actualmentc reunidos debaixo do 
sceptro d'El- Il.ei de Dinamarca . .... . . ..... . VII 430 

181>3 Março 22- J-isboa.- Acto de aceitação , por parte 
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1·852 . ........ . .. . . . .. . ..... . ... . ... .. .. VII 436 
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1"a) • • •.. . . . . . .......... : . ..• . .... . Supp. VIII 18 
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trafico de escravatum) . ... . .. .. . . . .... Supp. VUI 24 
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e Guilherme III, Rei dos Paizes Baixos, para 
extradicção recip roca de criminosos . .... . .... VIII 12 

18154 Junho 26 - Lisboa - Conven'"ão entre El-Rei o 
Senhor D. Fernando, Regente em nome do Rei, 
c Leopoldo I , Rei dos Belgas, para exbradicção 
reciproca de criminosos .. .. . ... .... .. . . . . . VIII 22 

18M· Junho 26-Lisboa - Notas trocadas, entre os res
pectivos Plenipotenciarios, sobre a intelligencia 

. do Artigo I da Convenção para extrael icção re
ciproca ele criminosos, celebrada entre Jlortugal 
e a Belgica n'esta data . ..... . . . ... . . . .. ... VIII 30 

18M· J ulho 13 - I.isboa - Començão entre El-Rei o Se
nhor D. Fernando, Regente em nome do Rei, e 
Napoleão UI, Imperador elos Francezcs, para ex-
tradicção reciproca de criminosos . . . ........ ,VIII 34 

1654 Setembro 7 - Lisboa - Declaração feita pelos res
pectivos Plenipotenciarios, no acto da troca das 
ratificacões da Convcncão celebrada entre Por
tugal e 'os Pa izes :Baixc;s em 22 de Junho d'este 
anno, para extrad icção reciproca ele crim inosos, 
relativamente ao Artigo YII da mesma Conven-
ção .. . ... ... . ..... .. . . . .. .. . . . . ....... . VIII 45 

1854. Setembro 29 - Lisboa - Declaração feita pelos res
pectivos Plenipotenciarios, sobre uma estipula
ção que não se acha na Convenção para extra- · 
dicção recip,roca de crim inosos, C[êlebrada en
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anno .... .... . . .. ... . .. .... .. . . ... . .. . . . VIII 48 

18M· Setembro 29-Lisboa-Declaração feita pelos res
pectivos Plen ipotenciarios, no acto da troca das 
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proca de criminosos, celeb rada entre Portugal e 
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mente ao Artigo v da mesma Convenção ..... . VIII 151 
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SUPPLEMENTO. 





DOCUMENTOS 
RELATIVOS AO TRATADO CELEBRADO 

ENTRE 

AS COROAS DE PORTUGAL E DA GRAN-BRETA\NHA, 
EM 3 DE JULHO DE 1842, 

PARA A ABOLIÇÃO DO TRAFICO D.o\ ESCRAVATURA. 





NOTA DO ~IINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

AO REPRESENTANTE DA GRAN- BRETANHA, 

DE 9 DE SETE~ffiRO DE 1842. 

Ü abaixo assignado, Presidente do Conselho de Minis
tros, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios Estran
geiros, em satisfação ao que lhe pedira verbalmente Lord 
Howard de Walden, Enviado Extraordinario e Ministro Ple
nipotenciario de Sua Magestad~ Britannica, tem a honra de 
participar a S. S. a, em referencia á communica·ção official que 
lhe fizera o Sr. Duque de Palmella a 30 de Julho ultimo, 
que o Governo de Sua Magestade, reconhecendo a pouca 
salubridade da Uha de S. Thiago, tem escolhido ~m seu Jo
gar a da -Boa Vista para ficar sendo, com a Cidade de Loanda, 
as duas localidades nos Dominios Portuguezes aonde resi
dam Commissões Mixtas, na conformidade do Artigo VI do 
Tratado conclui do aos 3 do dito mez de Julho, entre Por
tugal e a Grau-Bretanha, para a total abolição do trafico da 
escravatura. 

O abaixo assignado reitera por esta occasião a Lord Ho
ward de Walden os protestos da sua mais distincta consi
deração e particular estima. 

Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 9 
de Setembro de 1842. 

Duque da Terceira. 

1842 
Setembro 

9 



1845 
.Junho 

11 

NO'l'A DO 1\IINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

AO REPRESENTANTE DA GRAN-BRETANHA., 

DE 11 DE JUNHO DE 1845. (1) 

Mylord. 

Havendo o Commissario de Sua Magestade BTitannica, 
Mr. Macaulny, da Commissão M~xta creada na Ilhà da Boa 
Vista em execução do Tratado de 3 de Julho de 1842, e 
Membro da Junta de Superintendencia dos negros libertos, 
communicado ao Governador militar da mesma Ilha, igual
mente Membro da dita .T unta de Superintendencia, ter re
cebido ordem do seu Governo para que os negros, capLu
rados por cruzadores Britannicos e emancipados pela Com
missão Mixta residente na· mesma Ilha, sejam remettidos 
ás Colonias Britannicas, ainda pam aquellas aonde nenhu
ma Junta de Supíwintendencia se acha creada, o que nã9 
está de accordo com o disposto nos Artigos IH e x do An
nexo C do dito Tratado, nem mesmo com o Artigo Addi
cional de 22 de Outubro de 184-2, o 'qual manda adoptar, 
de prefcrencia ao Regulamento constante do dito Annexo C, 
as disposições mais efficazes e convenientes que já se acha
rem em vigor nas Colonias dos dois respectivos Estados, 
aonde porém estiverem estabelecidas Commissões Jlixtas : e 
considerando o Governo de Sua 1\i agestade que a ida dos 
negros libertos em questão para Colonias Britannicas, aonde 
não existe Junta de Superintendencia, só tem por fim faci
litar-lhes melhor e mais proveitoso emprego; cumpre-me, 
no interesse tambem e conveniencia dos negros libertos, que 
pelo Tratado têem de ser entregúes ao Governo Portuguez, 
communicar a V. s.a que a Junta de Superintende~cia da 

(I) Vide a pag. 10 d'e!te Supplemento a resposta do Governo Bri
tannico a esta nota. 
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Ilha da Boa Vista, não podendo prover ao emprego d'aquel-
1es negros, dentro do limite de vinte milhas prescripto pelo 
Artigo IH do Annexo C, porque o terreno é ali summa
mente arido para a cultura, vae ser auctorisada, a exemplo 
da resolução tomada pelo Governo de Sua Magestade Bri
tannica, a distribui-los por todo aquelle Archipelago, se
gundoo a exigencia e possibilidade do trabalho, o que rogo 
a V. S." se sirva levar ao conhecimento do Governo de Sua 
Magestade Britannica. 

Aproveito esta occasião para reiterar a V. s.a os protes
tos da minha mais distincta consideração e estima. 

Deus Guarde a V. S ... Secretaria d'Estado dos Negocios 
Estrangeiros, em 11 de Junho de 184õ. 

José Joaquim Gomes de Castro. 

A Lord Howard de Walden, 
etc. etc. etc. 

18ili 
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NOTA DO MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

AO REPRESENTANTE DA GRAN-BRETANHA, 

DE 13 DE AGOSTO DE 1845. (1) 

Mylord. 

. lia vendo o Commissario por parte de Portugal na Com
missão Mixta Portugueza e Britannica estabelecida em An
gola, segundo o Tratado de 3 de Julho de 184.2 para a abo
lição do trafico da escravatura, representado ao Governo de 
Sua I\fagestade a necessidade de se resolver quem deve sup
prir na Junta de Superintendencia dos negros libertos a · 
falta do Commissario ou Arbitro Dritannico, quando por
ventura venha u succeder a dita falta, o que é omisso no 
dlto Tratado c seus Annexos, resolveu o Governo de Sua 
l\'Iagestade que a falta de Commissario ou Arb itro Britan
nico seja preenchida na Junta de Superintendencia dos ne
gros libertos pela fórma estipulada no Art igo x, § 2.0 do 
A.nnexo B ao mesmo Tratado, para supprir na Commissão 
'Mixta a falta dos referidos Commissarios, isto é, primeiro 
p~lo Consul ou Vice-Consul Britannico, e, caso es tes não 
existam, pelo Commissario ou Arbitro Portuguez. 

Tenho pois a honra de levar ao conhecimento ele V. s.a 
esta resolução do Governo de Sua Magestade, confiando que 
s~rú da approvação do Governo de Sua 1\Iagestade Britan
mca. 

Aproveito esta occasião para renoYar a V. S.' os pro
testos da minha mais distincta consideração. 

(1) Vide a resposta do Go1•erno Britaunico a esta nota a pag. 16 d'este 
Supplemento. 
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Deus Guarde a V. s.a Secretaria d'Estado dos.Negocios _ 
Estrangeiros, em 13 de Agosto de 1845. t:::: 

José Joaquim Gomes de Castro. 

A Lord Howard de Walden & Seaferd, 
etc . etc. etc. 

18-H) 
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NOTA DO REPRESENTANTE DA GRAN-DRETANHA, DE 6 DE OU 

NISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

Cintra, October 6th 1845. 

Monsieur le Conseiller. 

Having duly communicated to' Her Majesty's Govern
ment the No te which I had the honour to receive from Your 
Excellency under date of the 1 i th June last, notifying that, 
owing to the impossibility ofproviding employment for cap
ttJ..red Negroes within the limits prescribed hy the Treaty, 
the Board of Superintendence of Negroes emancipated by 
the Mixed Court at Boa Vista would be authorized to dis
tribute such Negroes ali over the Archipelago of the Cape 
Verdes according to the means of finding employment: and 
that tbe Government of Her Most Faithful Majesty consi
dered themselves autborized to take this step, owing to the 
determination come to hy Her Britannic Majesty's Govern
ment to send to British Colonies Negroes captured hy Bri
tish cruizers, and emancipated by the Mixed Court in ques
tion. 

I bave been instructed to state to Your Excellency, in 
reply, that Her Majesty's Government, fully convinced that 
the proposition of the Portugueze Government is intended 
to conduce to the comfort and well-being of the Negroes 
themselves, h ave no objection to offer thereto; but that they 
must of course maintain · the right o f the British Member 
of the Board of Superintendence to make inqu iry and to 
report to Her Majesty's Government respecting the condi-



TUBRO DE 1845 , Elii RESPOSTA .Á. QUE LHE DIRIGÍRA O MI

El\-1 11 DE J UNHO DO IlfESMO ANNO. 

(TnADUCÇÃO. ) 

Cintra, 6 de Outubro de 184-õ. 

Sr. Conselheiro. 

Tendo devidamente communicado ao Governo de Sua 
Magestade a Nota que tive a honra de receber de V. Ex ... 
em data de 11 de Junho ultimo, notificando que, attenta a 
impossibilidade ele prover ao emprego dos negros captura
dos, dentro dos li mites prescriptos pelo Tratado, a J unta de 
Superintendencia dos negros emancipados pela Commissão 
Mixta na Boa Vista seria auctorisada a distribuir aquelles 
negros por todo o Archipelago de Cabo Verde, segundo os 
meios de encontrar trabalho; e que o Governo de Sua Ma
gestade Fidelíssima se considerava auctorisado a dar aquelle 
passo, a exemplo da resoluçlio tomada pelo Governo de Sua 
Magestade Britannica , de remetter para Colonias Britanni
cas os negros capturados pelo cruzadores Britannicos, e eman
cipados pela Commissão Mixta de que aqui se trata . 

Tenho instrucções para expor a V. Ex.a, em resposta, 
que o Governo . de Sua Magestade, inteiramente convencido 
de que a proposta do Governo Portuguez tem por fim a 
conveniencia e hem estar dos proprios negros, nenhuma ob
jecção tem a oppor; mas que em todo o caso deverá manter 
o direito do· Membro Bri tanni co da Junta de Superinten
dencia de irispeccionar e referir ao Governo de Sua Mages
tade o tratamento d'aquelles negros; e de ver que elles go-

IS<ili 
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tion of such Negroes; and to see that they really enjoy the 
full degree of liberty to which they are entitled under An
nex C to the Treaty of 18lí.2, and which it is, no doubt, 
the unqualified desire o f the Government ofHer Most Faith
ful Majesty they should do. 

I a vai! mys~Jf of tbi3 opportunity of repeating to Your 
Excellency the assurance of my high esteem and considera
ti oi!. 

Howard de W alden & Seaford. 

His Excellency, Sr. J. J . Gomes de Castro, 
etc. etc. etc. 
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sem realmente de toda a liberdade que lhes compete, segundo 
o Annexo C ao Tratado de 1842, o que certamente é o ve
hemente desejo do Governo de Sua Màgestade Fidelíssima. 

Aproveito esta opportunidade para reiterar a V. Ex.il a 
segurança da minha alta estima e consideração. 

Howard de W alden & Seaford. 

A Sua Excellencia o Sr. J. J. Gomes de Castro, 
etc. etc. etc. 

1 8~5 
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NOTA DO l\HNISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS, DE 18 DJ!: 

O.UTUDRO 'J)E 1845, E?ti -RESP0S['·A Á QUE \LHE JH.RI,GÍiRA O 

REPRESENTANTE DA GRAN-DRETANiliA ·EM 5 DO Dl'fO MEZ 

E ANNO . 

Mylord. 

Tenho a honra de accusar a recepção da Nota que V, 
5.11 se serviu dirigir-me .na data de 8 do corrente, em res
posta á minha de 11 de Junho ultimo. 

Muito estimei que o Governo de Sua Magestade .Bri
tannica reconhecesse a impossibilidade, por mim notada, em 
que se achava a Junta de Superintendencia estabelecida na 
Ilha da Boa Vista, de poder prover ao emprego dos negros 
libertos, dentro do limite prescripto no Artigo m do An-
nexo C. · 

Quanto á observação feita por V. s.u na ultima parte 
da sua dita Nota, cumpre-me dizer que nenhuma duvida se 
offerece a que os Membros das Juntas de Superintenden
cia, por parte de Sua :Magestade Britannica, inspeccionem 
o tratamento dos negros liberto§, da mesma sorte que os 
·Portuguezes, Membros das referida5.Juntas, se julgaram sem
pre com direito de examinar e impeccionar o tratamento 
que se dá aos ditos negros libertos enviados .a diversos pon
tos, e de representar a fm·or d' elles, quando para isso haja 
rnotivo. 

Aproveito esta opportunidade para reiterar a V. s.n os 
proteiitos da minha mais distincta consideração. 

Deus Guarde a V. s.a Secretaria d'Estado dos Nego~ 
cios Estrangeiros, em 18 de Outubro de 1845. 

José Joaquim Gomes de Castro. 

A Lord Howard de Walden e Seaford, 
etc. etc. etc. 
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NOTA DO REPRESENTANTE DA GRAN-BRETANHA, DE 14 DE NO 

NIST RO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

Lisbon, J4.th November 184·5. 

Monsieur le Conseiller. 

1-Iaving duly transmitted to the Earl of Aberilleen a 
copy of Your Excellency's Note of the 13lil August Iast, 
stating that, in the event of the absence of the British Mem
ber of the Board of Superintendence of Negr:oes liberated 
in a Portugueze Colony under the Treaty of 1842, the Por
tugueze Government propose that such absence shciuld be 
,temporarily filled up ip the same manner as the absence ,of 
a Britisb Commissioner would be according to tbe provi
sions o f Annex B to that Treaty; I h ave the honour to com
municate to Your Excellency, in reply, that Her Majesty's 
Government see nothing to object to in the arrangement 
proposed by the Government of Her Most Faithful Majesty 
on this point, and tbat íhey will recognize the acts perfor
med by sucb acting l\'Iember of the Board of Superinten
dence, as having equal validity and authority as those per
formed by the actual British Member of the Board. 
· I ava~I myself of this occasion to repeat to Your Excel
lency the assurance of my high consideration and esteem. 

Howard de Walden & Seaford. 

His Excellency, Sr. J. J. Gomes de Castro, 
etc. etc. etc. 



VE~IDRO DE 1845, EM RESPOSTA Á QUE LHE DIRIGÍRA O MI

EM 13 DE AGOSTO DO MESJIIO ANNO . 

{TRLDUOÇÃO.) 

Lisboa, 14 de Novembro de 184-1>. 

Sr. Conselhei ro. 

Tendo devidamente transmittido ao Conde de Aber
deen copia da Nota de V. Ex.n de 13 de Agosto ultimo, 
declarando que, no caso da falta do Membro Britannico da 
Junta de Superintendencia dos negros libertos em uma 
Colonia Portugueza segundo o Tratado de 1842, o Go
verno Portuguez propunha que essa falta fosse preenchida 
temporariamen te pela mesma fórrna que o seria a falta de 
um Commissario Britannico na conformidade das estipula
ções do Ao nexo B áquelle Tratado; tenho a honra de com
municar a V. Ex.a, em resposta, que o Governo de Sua 
Magestade nada tem a objectar ao accordo proposto a tal 
respeito pelo Governo de Sua Magestade Fidelissima, e que . 
recouhecerá os netos praticados por um tall\'Iembro da Junta 
de Superintendencia, como tendo igual validade e auctori
dade que os praticados pelo actual Membro Britannico da 
Junta. 

Aproveito esta occasião para reiterar a V. Ex.a a se
gm:ança da minha alta consideração e estima. 

Howard de Walden & Seaford. 

A Sua Excellencia o- Sr. J . J. Gomes de Castro~ 
etc. etc. etc. 

18<1$ 
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NOT,\ DO MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS AO REPRE

SENTANTE DA GltAN-BRETANHA, DE 30 

DE JUNHO DE 1053. 

Paço, ~m 30 de Junho de 1853. 

Tenho a honra de accusar· a recepção da Nota que 
V. s.• se serviu dirigir-me em datá de 23 do corrente, ma
nifestando os desejos que tem o seu Governo de que, no caso 
de não ser possível annullur-se a ven da do Brigue Carva
lho, de que tratava a sua nota de 23 de Maio ultimo, (1) se 
tomem as providencias necessarias para que o mesmo Bri
gue não torne a empregar-se no trafico da escravatura. 

Inteirado do conleudo de sua supracitada Nota, cumpre.,. 
me dizer a V. ·s.a que effectivamente se acham dadas todas 
as providencias para que o referido Brigue, de volta da sua 
viagem á Bahia, torne ao .serviço do Estado, uma vez que 
v. s.a se comprometta, por parte do Setl Governo, a dar ao 
Artigo XT do Tratado de 3 de Julho de 1842 a intelligen
cia de que as embarcaÇões negreiras, que forem compradas 
para o serviço da Marinha Real das respectivas Nações, não 
possa~ ser vendidas quando o seu serviço se torne desne
cessano. 

Renovo por esta occasião a V. s.• os protestos da mi
nha alta consideração. 

Visconde d' Athoguia. 

Right Honourable Sir Richard Pnkenham, 
etc. etc. etc. 

(1) N'esta nota pedia o Mi ni stro Brita nnico ser informado do que ti, 
l'esse occorrido em relação á venda <lo Brigue que se~undo as suas infor
mações havia sido conclemna<lo pelo Tribunal das presas em Loanda no 
mez de Seteml>r.o de 1847 ,. como implicado no trafico da escravatura; e 
que, constando-lhe a venda d 'artnelle navio, não podia deixar ue conside~ 
ra-la como oppos la ú~ estipulações do Tm lado de 3 de Julho de 1042 . 
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NOTA DO UEPllESENTANTE DA GRAN-BRETAN•HA DE 13 DE 

O l\HNISTRO D,OS NEGOCIOS ESTRANGEI 

Lisbon, 13tb September 1853. 
Si r, 

l [did not fail to suhmit to Her Majesty's Government 
the Note which I had the bonour to receive from Your Ex
cellency on the 30th June last, in which Your Excellency 
is pleased to state tbat Her Most Faithful Majesty's Govern
ment would make arrangements to take again i'nto the ser
vice of the State a vessel called the Carvalho, which, ha
v·~ng been condemned by the Portugueze Prize Court at 
Loanda for participation in the Slave Trade, and been ie
tained· for the public service, had in the early part of thi5 
year been sold hy auction, and became the property of a 
merchant at Lishou: such arrangement to he subject to the 
conditiou that Her M'ajesty's Government wonld .interpret 
the t 1 th Article of the Treaty o f 3rd J uly as requiring that 
«Slave vessels, purchased for the service of the Royal Navr 
c<Of eitber of the two Nations, shall not be sold when their 
c<service in the Royai Navy is found no louger necessary .» 
And Her Majesty's Government now authorize me to assent 
to the arrangement propose in Your Excellency's Note above 
referred to, that is to say, tha. << Her Majesty' s Government 
c<engage to interpret the 1 t th Artiqle of the Treaty of 3rd 

c<J uly 1842, as imposing upon both .Governments àlike the 
c<Obligation not to sell any vessel condemned as a slaver, 

(1) Vide a pag. ~4 d'este Supplemento a resposta do Governo Porlll
gaez a es ta nota. 



SETEl\IBI\.0 D•Ji; ;1,0_53, Nl\1 RESPOSTA Á QUE LHE mRIGIRA 

R0S EM 30 DE JUNHO DO DITO AN'NO. (1) 

(TIIADUCÇÃO ,) 

Lisboa, 13 de Setembro de i843. 
Senhor. 

Não deixei de submetter ao Governo de Sua Mages
tade a Nota que tive a honra de receber de Vossa Excel
lencia em 30 de Junho ultimo, em que Vossa Excellencia 
se serve declarar que o Governo de Sua Magestade l<'idelis
sima daria as providencias para tornar ao serviço do Es
tado um navio chamado Carvalho, o qual, tendo sido con
demnado pelo Tribuna1 de Presas Portuguez em Loanda por 
ter tomado parte no trafico da escravatura, e sido retido para 
o serviço do Estado, fôra vendido no principio d'este anno 
em hasta publica, e ficou sendo propriedade de um nego- , 
ciante em Lisboa; devendo uma símilhante disposição ficar 
s-ujeita á condição de que o Governo de Sua Magestade da
ria ao APtigo XI do Tratado de 3 de Julho a intelligeocia 
de que «as embarcações negreiras, que forem compradas 
«para o serviço da Marinha Real de qualquer das duas Nações, 
,<mão possam ser ·vendidas, ainda mesmo que o seu serviço 
«se torne depois desnecessario na Marinha ReaL» E o Go
verno de Sua Magestade auctorisou-me agora a annuir ao 
accordo proposto na supracitada Nota de Vossa Excellencia, 
isto é, que «O Governo de Sua l\'Iagestade se compromette a 
«jnterpretar o Artigo XI à o Tratado de 3 de Julho de 1842, 
((como impondo a ambos os Governos a obrigação de não 
«vender embarcação alguma condemnada corno negreira, 

18!i3 
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«which, in virtue of the option reserved by that Article, 
«may have heen purchased by either of them for the use 
c<Of their respective navies. 

I take arlvantage etc. 
R. Pakenham. 

His Ex.cellency the Viscount d'Athoguia, 
etc. etc. etc. 
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C<que, em virtude da opção reservada por uquelle Artigo, 
C<bouver sido comprada por qualquer d'elles para serviço 
C<das suas respectivas marinhas.» 

A proveito esta occasião etc. 
R. Pakenham. 

A Sua Excellencia o Visconde d'Athoguia, 
etc. etc. etc. 

181í3 
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NOTA DO JIIINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS, DE 17 DE' 

OUTUBRO DE 1853, EM RESPOSTA Á QUE LHE DIRIGÍRA O 

REPRESENTANTE DA GRAN- BRETANHA EM 13 DE SETEMBR(} 

DO JIIESJIIO ANNO. 

Paço, 17 de _Outubro de 1853. 

Tenho a honra de accusar a recepção da Nota que V. s.• 
se serviu dirigir-me em 13 de Setembro ultimo, participan
do-me achar-se auctorisado pelo Governo de Sua Magestade 
Britaonica para declarar que o mesmo Governo annue em 
dar ao Artigo XI do Tratado de 3 de Julho de 18.42, en
tre Portugal e a Grau-Bretanha, para a abolição do trafico 
da escravatura, a intell igencia de que as embarcações ne
greiras que forem compradas para o serviço da Marinha 
Real de qualquer das duas Nações não possam ser vendi
das, ainda mesmo que o seu serviço se torne depois desne
cessario; e em vista da mesma declaração cumpre-me dizer 
a V. S! que pelo que respeita ao Brigue Carvalho, de que 
trata a sua supracitada Nota, e que ultimamente fôra ven
dido em hasta publica, est;Io effectivamenle tomadas todas 
as providencias pelo Ministerio da Marinha, como me foi 
communicado em Officio de 1.4 do corrente, para que, tão 
depressa elle regresse de uma viagem que foi fazer á Ba
hia, volte ao serviço da Marinha Portugueza. 

Renovo por esta occasião a V. s .n os protestos da mt
nha mais alta consideração. 

Visconde d' Athoguia. 

Right Honourable Sir Richard Pakenham, 
etc., etc., etc. 



NOTA DO REPRESENTANTE DE PORTUGAL AO MINISTRO DOS 

NEGOCIOS ESTRANGEIROS DE SUA MAGESTADE BlliTANNICA, 

DE 14 DE JUNHO ))E 1855. (1) 

Londres, 14 de Junho de 1855. 

T encio-se ausentado da Cidade de Loanda, no princi
pio do anno proximo passado, o Governador Geral da Pro
víncia de Angola, e tendo por consequencia, em virtude das 
disposições .das leis de Portugal, sido confiado o goYerno 
provisorio d' aquella Colonia ao Bispo da Diocese, ao pri
meiro Magistrado e á primeira Auctoridade militar da Pro
víncia; e tendo-se, segundo as disposições do Annexo C, 
do Tratado de 3 de Julho de 1842, reunido a Junta en
carregada da superintendencia dos negros libertos, e havendo 
comparecido n' aquella Junta os tres Membros que · compu
nham o governo provisorio, assim como o Commissario Bri
tannico, este, fundando-se na letra do Artigo m doAnnexo C, 
do mencionado Tratado de 3 de Julho de 1842, declarou 
que não podia occupar-sc dos negocios, que pelo sobredito 
Tratado estavam commettidos áquella Junta, na presença 
de mais de um Commissario Portugu~z. Feita e motivada 
esta declaração, retirou-se o Commissario Britannico da 
conferencia, e logo depois protestou por escripto contra a 
interpretaçuo que os tres Membros do Governo Provisorio 
haviam pretendido dar ao já citado Artigo m do Annexo C, 
do Tratado de 3 de Julho de 18!~2. Este protesto foi 
logo remettido pelo Governo Provisorio da Província de 
Angola ao Governo de Sua Magestade Fidelíssima, o qual, 
julgando necessario evitar que no futuro se podessem tornar 
a suscitar duvidas similhantes prejudiciaes á boa e prompta 

(I) A resposta do Governo Britannico a esta nota está a pag. !i!& 
d'este Supplemento. . 
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execução do mencionado Tratado, deu as necessarias in
strucções e ordens ao abaixo assignado, Enviado Extraor
dinario e Ministro Plenipotenciario de Sua Magestade Fi
delíssima junto a Sua Magestade Britannica, para levar estes 
factos ao conhecimento de S. Ex.a o Sr. Conde de Claren
.aon, Principal Secretario d'Eslado de Sua Magestade Bri
tannica na Repartição dos Negocios Estrangeiros, e para 
propor que, por meio de uma troca de Notas, ou por outro 
qualquer meio que pareça mais conveniente, os Governos 
de Suas Magestades Fidelíssima e Britannica estabeleçam o 
modo por que deYerú ser entendido e executado o Artigo 
111 do Annexo C do Tratado de 3 de Julho de 184·2, quando 
pela morte ou ausencia ou qualquer outro impedimento do 
Governador Geral da Província de Angola o goyerno recaír 
nos tres funccionarios chamados pela lei. 

Para evitar que similhantes duvidas se repitam, o abaixo 
assignado toma a liberdade de lembrar a S. Ex.n a adopção 
de um de dois arbítrios: o primeiro, o de chamar para a 
Junta o Presidente do Governo Provisorio; o segundo, o de 
chamar o primeiro Magistrado da Colonia. O abaixo assi
gnado preferiria o primeiro ao segundo arbítrio. Qualquer 
porém d' estes dois arbítrios parece ao abaixo assignado ser 
conforme ao espírito do Tratado; mas se S. Ex. a o Sr. 
Conde de Clarendon offerecer qualquer outro arbítrio, que 
mélhor preencha os fins do Tratado, o abaixo assignado está 
convencido que o seu Governo não terá duvida alguma em 
aceita-lo. 

O abaixo assignado aproveita esta occasião para reno
var a S. Ex.a o Sr. Conde de Clarendon os protestos da 
sua mais alta consideração. 

Conde de Lavradio. 

A Sua Excellencia o Sr. Conde de Clarendon, 
etc., etc., etc. 
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NOTA DO JUINIST.RO DOS NEGOCIOS ESTRANGEillOS DE SUA MA 

Á QUE LHE DIRIGÍRA O UEPllESENTANTE: 

Foreign Office, J une 20th 1855. 

1\e undersigned, I-ler Maje~ty ' s Princi pai Secretary 
of State for Foreign Affairs, has the honour to arknowledge 
the receipt of the Note which Count Lavraclio, Envoy Ex:
traorcli nary and Minister Pleni potentiary o f H is Most Faith
ful Majesty, addressed to b im on the 14th instant, and 
in which Count Lavradio refers to tbe manner in which 
the Board o f Superintendeoee of liberatecl Africans at Loanda 
should be constitutecl in the event of the absence of the 
Governar General of the Prov i n~e of Angola; and Count 
Lavradio proposes tbat the substitute for that Officer should 
be either the Presiclent of the Provisional Government, or 
the first Magistrate of the Colony, giving however the pre
ference to the former of these Lwo propositious. 

Thc unclersigncd has the honour to inform Count La
vradio, in reply, that Her lo/!ajesty's Governmeot are ready 
to accede to the wishes of the Portugueze Gov.ernment in 
this matter, as expressed by him; anel the undersigned will 
consequently inforrn Her Majesty's Cornmissioner at Loanda 
that it has been agreed between the two Governments that, 
in the absence of the Governor of the Provinoe of Angola, 
the Provisional Government is to be the Portugueze Mem
ber of the Board of Superintendence of liberated Africans 
at Loanda , according to the prov isions of the 3rrl Article of 
Annex C to tbe Ant i-Slave- 'frade Treaty between Great 
Britain and Portugal of the 3rr1 of July 1842. 



·GESTADE BIUTANNICA, DE ~O DE JUNHO DE 18 551 Ei\1 RESPOSTA 

DE PORTUGA-l.· EM 114 DO DITO 1\IEZ E ANNO . 

(TR!l>UC~ÃO.) 

Ministerio dos Negocios Estrangeiros, 
20 de Junho de 18õõ . 

. Ü abaixo assignado, Principal· Secretario d'Estado de 
Sua Magestade na Repartição dos Negocios Estrangeiros, 
tem a honra de accusar a recepção da Nota que o Conde 
de Lavradio, Enviado Extraordinario e Ministro Plenipo
tenciario de Sua Magestade Fidelíssima, lhe dirigiu em 14 
do corrente, e na qual o Conde de Lavradio se refere á 
maneira por que a Junta de Superintendencia dos negros 
libertos em Loanda deveria ser constituída no caso da uu
sencia do Governador Geral da Província de Angola; pro
pondo o Conde de Lavradio que o substituto d'nquel1a. Au
ctoridade seja, ou o Presidente do Governo Provisorio, ou 
o primeiro Magistrado da Colonia, dando comtudo a pre
ferencia á primeira d' estas duas propostas. 

O abaixo assignado tem a honra de informar o Conde 
de Lavradio, em resposta, de que o Governo de Sua 1\ia
gestade está prompto a acceder aos desejos do Governo 
Portuguez a este respeito, manifestados por §. Ex.a, e o 
abaixo assignado informará por consequeocia o Commissa
rio de Sua Magestade em Loanda, de que se concordou entre 
os dois Governos que, na auser.cia do Governador da Pro
víncia de Angola, o Presidente do Governo Próvisorio seja 
o Membro Portuguez da Junta de Superinlendencia dos 
negros libertos em Loanda, na conformidade das estipula
ções do Artigo m do Annexo C do Tratado para a aboli
ção da escravatura entre Portugal e a Gran-Bretanha de 3 
de Julho de 1842. 

1851> 
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The undersigned avails himself of this opportunity to 
renew to Count Lavradio the assurances o f his highest con
sideration. 

'fhe Count de Lavradio, 
etc. etc. etc. 

Clarendon. 
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O abaixo assignado aproveita esta occasião para renovar 
ao Conde de Lavradio as segnranças da sua mais alta con
sideração. 

Ao Conde de Lavradío, 
etc. etc. etc. 

Clarendon. 

181.ít): 
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DECISÃO DO SENADO 

DA 

CIDADE LIVRE DE HUIDURGO, 
I 

- I 
COJ!O AIIDITRO NA QUESTAO SUSC ITAO ,t 

EN 'rRE 

O GOVERNO PORTUGUEZ E BRITANNICO, 
REI. ATIVAME NTE AO NEGOCIO DE 1\IH. CUOFT, 

PROFERIDA EM HAMBURGO 

A 7 DE HVEHETRO Dl~ 18!iG. 
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Schíedsríchterlíche Entscheídung der vom Senale deT fTeíen 
und Elansestaclt .Hambttrg zuT Aburtheilung der Com
promisssache zwischen den Regierwngen Ih1·er jJtfa,jestiit 
der Kõ'nigin von G1·ossbrítanníen uncl!Tlancl uncl Seiner 
Ma;'estãt des Kõnigs von Portugal, die Angelegenheit eles 
Mr. Croft betreffend, niedergesetzten Commission. 

Die von dem Mr. Croft gegen die Porlugiesische Re
gierung gerichtete und von dem Englischen Gouvernement 
unterstützte Bescbwerde ·ist darauf gegründel, dass di e Por
tugiesichen Administrativbehõrden, indem sie dem 1\'Jr. Croft 
die Alvará de Insinuação versagten, diejenigen Rechte, wel
che ihm dmch rechtskrii.ftige Urtheile zugesprochen worden 
seyen, verletzt, und somit, der constitutioncllen Charle des 
Kõnigsreichs zuwieder, den Aeten der J ustizgewalt di e schul
dige Anerkennung versagt hatten, als wofür der Portugiesi
chen Regierung clie Pflicht des Schadenersatzes obliege. 

Dieser Anspruch berüht also auf der gedoppelten Be
hauptung: 1, dass di e Administrativbehõrden rechtswidrig 
gehandelt, upd 2, dass die Regierung für die Folgen dieser 
rechtswidrigen Handlungen verantwortlich sey. 

Beide Satze kõnnen nicht zugegeben wercleo. 
Die Administrativbehõrcleo, indem sie die Ertheilung 

der Alvará verweigerteo, baben in Gemassheít des ibre 
Verhaltnisse regulirenden Codigo Administrativo und der 
speciellen Gesetze über die lnsinuation von Schenkungen 
gehandelt: denn ihnen steht nach Art: 2õ4 und 280 des 
genannten Codigo die Function zu, über die losiouation 
und deren Zulii.ssigkeit zu entscheiden, und die losinualion 
war im vorliegenden Fali, auch abgesehen von dem Geselze 
vom 25.ten Januar 1775, welches vielleicht auf dieselben 
nicht anwendbar ist, jedenfalls nach den Vorschriften von 
Drdon n: I. IV t. 62, wegen des h e rei ls erfolgten Todes eles 
Schenkers unzulãssig. Wenn über lelzteres auch Meinungs
verschiedenheiten mõglicherweise obwalten konnten, und 
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Arbitramento da Comrnissão nomeada pelo Senado da Ci
dade liV?·e e a11seatica de Hambu1·go para Julgar a qu~stão, 
ent1·e os Governos de Sua Magestade a Rainha da Gran
Bretanha e ldanda e de Sua Magestade El-Rei de Por
tugal, relativa ao negocio de 'Afr. Croft. 

Á reclamação apresentada por Mr. Croft contra o Ge
verno Portuguez e apoiada pelo Governo Britannico, é fun
dada em que as Auctoridades Administrativas Portuguezas, 
tendo negado a :M:r. Croft o Alvará de Insiouaçã.o, infringi
ram os direitos que lhe haviam sido julgados por senten
ças legaes, e deixaram assim de reconhecer, como cumpria, 
em contravenção da Carta Constitucional da Monarchia, os 
actos do Poder Judicial; pelo que ficava obrigado o Governo 
Portuguez á indemnisação dos prejuízos. 

Esta prelenção portanto tem por base duas allegações: 
1.0

, que as Auctoridades Administrativas obraram illegal
menle; e 2. ", que o Governo é responsavel pelas consequen
cias de taes illega lidades .. 

Nenhuma d'eslas allegações póde ser admiltida. 
As Auctoridades Administrativas, recusando a concessão 

do Alvará, obTaram na conformidade do Codigo Adminis
trativo que regula as suas attrihuiçôes, e das leis especiaes 
sobre a Insinuação das doações; poisque é da s.ua obriga
ção, segundo os artigos 254 .. 0 e 280. 0 do dito Codigo, de
cidir sobre a Insinuação e a sua admissibilidade, e a Insi
nunção, no presente caso, mesmo sem referencia á lei de 25 
de Janeiro de 1775, que talvez aqui não seja applicavel, era 
em todo o caso inadmissível segundo as prescripções da Or
denação, liv. IV, tit. 62.0

, em consequencia de ter já tido Jo
gar o fall ecimento do doador. Aindaque sobre o ultimo p·onto 
podessem de algum modo prevalecer differentes opiniões, e 
que effectivamente no caso do Visconde das Pic.oas se tivesse 
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wirklich frü.her einmal in dem Fali des Visconde das Picoas 
in einem anderen Sino entschieden wurde, so sind demup
geáchtet hei genauerer Erwagung der Sache, selbst die
jenigen Juristen, welche eine solcbe Meinung früher geaus
sert batten (der Generai-Procurator Ottoli oi und desse o 
Adjuoct Rangel de Quadros), wie das einstimmige Confe
renzgutachten vom 16.ten October 1850 ausweist, davon 
wieder zurü.ckgekommen, und ein einzelnes Prajudicat oder 
precedent, welches früher unrichtig abgegeben ward, kann 
kein Recht für alie folgenden Falle machen~ zumal wo es 
sich um einen vViderspruch mit bestimmten geschriebenen 
Gesetzen handelt. Die Commission isL der Meinung, dass von 
deo Admioistrativbehorden clie lnsinuatioosbewilligung rnit 
Recht abgelehot wurde. Sie würde dieser Meioung selbst 
dann SeJn, wenn die in der Sache des Mr. Croft gegen die 
Familie Barcellinhos ergangenen gerich tlicheo Erkenntnisse 
den Administrativhehorden solcbe Bewilligung vorgeschrie
ben hatten. Denn hei der 'frennung, welche zwischen clen 
orclentlichen Tribunalen und den Tribunalen der Admiois
trativjustiz nacb der Verfassung der Portugiesischen Monar
chie besteht, kommt jenen, überall niçht die ·nefugniss zu, 
den letzteren Vorschriften, wie sie zu entscheiden haben, z11 
ertheilen, vi·elmehr habeo sich die letzteren nur nach den 
für sie hestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu ricbten. 
Wenn ein Gericbt in einem Civilprocess einer Partei zur 
Pllicht gemacht hat, eine gewisse Hancllung vor den Admi
nistrativbehürden zu vollziehen, welche zu der Zeit, wo sie 
befordert wird, nach den Reglements der Administrativ
hehõrden gar nicht rnehr erfolgen kann, so ist die von den 
Gerichten gemachte AuOage zu einer Unmõglichkeit gewor
den, man darf aber nicht den Administrativhehõrden daraus 
einen Vorwurf rnachen. Es kommt nun aber hiezu, dass 
die rechtskraftig ergangenen richlerlichen Urtheile eine sol
cbe Vorsch1·i{t durchaus niemals e1·theilt haben. Das maassge
hende Erkenntniss des Appelhofs von Oporto vom 3f.len 

· Murz 184.3 sagt durchaus nicht, dass die Insinuation der 
Schenkung, sey es hei Lebzeiten oder nach _dem Tode des 
Barons de Barcellinhos, erfolgen solle, sondern es sagt nur, 
dass wenn sie nicht erfolgen sollte, clie Aussteuer sich heim 
Tode des Barons nur insoweit gültig zeigen wurde, ais sie 
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já anteriormente dado uma decisão em sentido diverso, não 
obstante isto, "e depois de considerado attenlamente o ne
gocio, os proprios jurisconsultos, que já antes tinham emit
tido uma tal opinião (o Procurador Geral da Corôa Otto
lini e o seu Ajudante Rangel de Quadros), a retiraram como 
o mostra o parecer uuaoime da conferencia de 16 de Ou
tubro de 1850; e um simple~ prejulgado ou precedente, que 
antes foi pronunciado erradamente, não póde crear um prin
cipio para todos os casos subsequentes, sobretudo quand_o 
se segue uma contradicçuo com a lei escripta. A Commissão 
é de parecer que a concessão da lqsinuação foi com justiça 
denegada pelas Auctoridades Administrativas. A Commissão 
seria d' esta opinião mesmo quando, na demanda ele Mr. Croft 
contra a família Barcellinhos, as decisões judiciaes tives
sem p1·escripto ás Auctoridades Administrati vas uma simi
lhante concessão; porque, em presença da separação que 
existe entre os Tribunaes de Justiça e os administrativos, 
segundo a Constituiç_ão da Monarchia Portugueza, os pri
mc-~iros não são de modo algum competentes para prescre
verem aos segundos o modo por que hão de decidir, tanto 
mais que os segundos téem de dirigir-se tão sómente em 
conformidade com os regulamentos legaes que para elles vi.:. 
goram. Quando um Tribunal judicial impõe a uma parte, 
em um processo civil, o dever de executar um certo acto 
perante as Auctoridades Administrativas., o qual na occasião, 
em que o mesmo se promove, já não póde ser cumprido se
gundo os regulamentos das Auctoridades Administrativas, 
tornou-se impossível aquella resolução, e não se deve por
tanto lançar uma censura sobre as Auctoridades Adminis
trativas. Cabe porém aqui advertir que as sentenças finaes 
dos Tribunaes de Justiça nunca ernittiram por fórma alguma 
tal p1·escripçà.o. A decisão da Relação do Porto, ele 31 de 
Mnrço de 18!~3, não diz qne a I nsinuação da doação deva 
ter Jogar, quer durante a vida, ou depois da morte do Ba
rão de BarceJJinhos, porém que, quando ella não podesse 
ter Jogar, o dote depois da morte do Barão só seria válido, 
em tanto quanto não excedesse a legitima e a taxa da lei, 
e que o excesso que houvesse, ficaria sujeito a reclamaçãq 
e restituição. Este sentido da sentença da Relação do Porto 
Jlão só transluz das palavras em que está concebida ~ d,~§ 
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nicht die legitima und clie gesetzliche Taxe uberstcige, für 
den elwaigen Ueberschuss aber alsdann ais ungultig zu re
nociren und ruckgangig zu machen scyo wercle. Dieser 
Sinn eles O porto>> Erkenntnisses geht nicht nu r aus clen 
Worten clesselben und aus den tenções der Richter, die 
dasselhe abgaben, hervor, sondern er wircl auch durch alie 
spateren richterl ichen ].!:otscheiclungen (di e Erke.nntnisse 
eles Lissabooer Appelhofs vom 12.tcn lVIarz 18lí·lí·, eles Ri
cbters Novaes vom 1q.tcn Jnli 1850, eles Lissabooer Ap
pelhofs vom 4.ten Oetoher 1851, und clie cl iese Er~enn t
nisse mol.ivirenden tenções) unzweideutig anerkannt, so 
dass die Behauptung, ais bãtle elas Erkeontniss von Oporto 
eine Zwangspflicht w r lns·inualion, sey es zu irgend einer 
Zeit, oder gar zu der bestimmten Zei~ nach clem Tode eles 
narOfl5i, ausgesproch en , nicht begründet ist. Vielmehr hat 
jenes Erkenntniss, ebenso wie alie spateren gericbtlichen 
Entscheidungen, mit Hecht rl ie l"rage über die Zulass igkeit 
und den Zeitpunkt. der Insinuation lediglich clem vor clen 
Administrativbehordcn zu. stellenden Antrage und dort er
geh~nden U rtheil überlassen, und si c h nu r auf de n Ausspruch 
heschrankt, dass wenn eine Ins inuation nachgewiesen werde, 
di e Auss'teuer ihrem ganzen Umfange na c h rechtsgültig sey, 
wãhrend sie im eulgegengesetzten Fali für den die legitima 
und taxa da lei übersteigenden Belrag sich ais rescissibel 
darstellen würde. 

Der erste der beiden aufgcstellten Satze muss daher 
verneiet werden. Nieht minder isL <ilies nber auch tücksicht
lich des zweiten Satzes der Fali. 

Denn angenommen selbst, dass die Administrativbchür
den, welche die Alvará ver\veigertcn, clario vol li g Unrecht 
gebaht hiHten, so würde demungeacbtet eine Verpll ichtung 
des Portugiesischen Stnates, den dadurc~1 elwa dem Mr. 
Croft zugefügten Schaden zu ersetze~, nicht gefolgert werden 
konnen. Die thatig gewescnen Administrativbehõrclen, der 
Adm inistrador do Concelho in erster Instanz, der Conselho 
do Districto i.fl zweiter, und der Staatsrath, auf dessen Gut
pchten das Ronigliche Decret vom lj. , len December 1849 ab
gegeben wurde, in dritter Instanz, haben in êiner conten
tiosen Saehe eine Entscheidung abzugeben gebaht, und in 
(!iesem .Zweige ihrer Thatigkeit handeln ~ ie nicht ir1 der 
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tenções dos juizes que a deram, mas reconhece-se, sem o 
menor equivoco, pelas decisões judiciaes subsequentes (as 
sentenças da Relação de Lisboa, de 12 de 1.\'larço de 1844, 
do Juiz Novaes, de 15 de Julho de 1850, da Relação de. 
Lisboa, de 4 de Outubro de 1851, e as tenções que moti
varam estas sentenças) de modo que a asserção, de que a 
sentença da Relação do Porto exigiu forçosamente a Insi
nuação, fosse em que tempo fosse, ou especialmente na de
terminada epocba depois da morte do Barão, não é fundada. 
Tanto mais que aquella sentença, do mesmo modo que to
das as deeisões judiciaes subsequentes, abandonou com jus
tiça r. questão sobre a admissibilidade e epocba da Insinua
ção absolutamente á questão que se houvesse de apresentar 
perante as Auctoridacles Administrativas, e ao julgamento 
que ali se pronunc.iasse; e só se limitou á declaração de que, 
quando uma Insinuação fosse confirmada, o dote seria vá
lido no todo da sua importancia, emquanto que, no caso con
trario, a somma tolal que excedesse a legitima e taxa da lei 
ficaria sujeita a rescisão. 

A 1jrimeira das allegações apresentadas não deve por
tanto ser concedida. Dá-se o mesmo caso pelo que respeita 

· á segunda al!egação. 
Porquanto, aclmittindo mesmo que as Auctoridades Ad

ministrativas, que negaram o Alvará, não tivessem inteira
mente 1·asâ.o, não poderia, apesar d' isso, deduzir-se d' ahi a 
obrigação do Governo Portuguez de indemnisar 1\'Ir. Croft 
de qualquer prejuízo que por tal motivo lhe fosse causado. 
As Auctoridades Adm inistrativa3 que procederam, o Admi
nistrador (lo Concelho em primeira instancia, o Conselho 
de Districto na segunda, e o Conselho d'Estado, em virtude 
de cuja Consulta foi promulgado o Decreto Real de 4 de 
Dezembro de 1849, em terceira instancia, tiveram de dar 
uma decisão em um caso contencioso, e n'esla pa~:te das 
suas funcções não obraram na ~ualidade de meros eiecq-

1856 
Fevereiro 

7 



40 SUPPLEl\fENTO. 

181iG Eigenschaft als blosse Ausführer von Befehlen der Regie-
Fcv~·ciro rung, sondern ais wirkliche 1"echtsp?"echencle Behõrden, wie 

solche nach der Portugiesischen Verfassung auch auf dem 
Gebiete der Administration hestehen. Wenn nahmlich eine 
gewisse Classe von Rechtsfragen nach den Anordnungen 
dieser und vieler ahnlicher constitutioneller Staatsverfas
sungen den ordenllicben Gerichten entzogen und einer eignen 
für dergleichen in der Administration vorkommende Rechts
fragen niedergesetzten J urisdiction zugewiesen sind, so invol
virt die Handhahung dieser Jurisdiction darum nicht mio
der · eine wirkliche richterlichê Thatigkeit, indem es hei 
deren Ausübung lediglich auf die freie und unabbangige 
rechtliche Ueberzeugung der dazu geserzmlissig berufeuenen 
Individuen, f'niéht aber auf ein ,Gehorsam hõheren Befehle 
ankommt, und schon hieraus folgt, dass unmõglich eine 
Verantwortliéhkeit der hõheren Regierungsbehõrde oder eles 
Staates für U rtheile, di e vou jenen gesprochen wurden, S latt 
finden kann. Ausnahmfalle von derjenigen Art :; wie si e nach 
der 1\feinung von Vattel (u, 7, § 8lf·) die Reclamation einer 
fremden Regierung selbst gegen Tichterliche Urtheile, von 

1 deoen einer ihrer Unterlhane'n hetroffen wurde, rechtferti
gen sollen, kommen hier nicht in Betracbt, da keine der 
von Vattel aufgezahltcn Voraussetzungen hei deu in der ge
genwartigen Sache abgegebenen võllig ?"ichtigen Entschei
dungen zutrifft. Es muss daher auch der zweitc Satz, auf 
welchen die Englische Regierung die Ausprüche eles Mr. 
Croft has~ren will, als nicht begründet bezeichnet werden. 

N un hat freilich di e Portugiesiscbe Regierung selbst, 
nachdem sie eine lange Zeit hiedurch standhaft die Richtig
keit eles Verfahrens der admiuistrativen Trihuoale in Verwei
gerung der Alvará behauptet hatte, den noch gegen Ende 
des lahres 1St> 1, um der Englischen Regierung entgegen 
zu kommen, und in Folge der dringlichen In~tanzen dersel
beo, den Versuch gemacht, noch nacbtraglich eine entge
gengesetzte Verfügung herbeiwführen, indem die Minister 
lhrer Majestat am 17.ten November 1851 einen Recursau
trag, vermittelst eines na c h Art: 94. des Reglernents eles 
Staatsraths an den Prasidenten der contentiüsen Seclion 
gerichteten Relatorio, stellten, damtt der Staatsrath die Sa
che nochmals in Erwiigung ziehe und semen früheren, die 
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tores de ordens elo Governo, mas sim como verdadeiras Au
ctoridades que julgam segundo as leis, faculdade que pela 
Constituiçuo Portuguéza tambem existe no ramo Adminis
trativo. Quando por exemplo uma certa classe de demandas, 
segundo as disposições d'aquella e de muitas outras Consti
tuições sirnilhantes, é tirada dos Tribunaes ordinarios, e sub
mettida a uma especial jurisdicçuo instituída expressamente 
para tacs demandas, o desempenho d' esta jurisclicçuo não 
involve ,menos uma verdadeira funcção jtidicial, porisso que 
a sua devida execuçuo depende absolu tamente da livre e 
independente convic<;~ão judicial dos indivíduos legalmente 
chamados para esse fim, e não da obediencia de ordens su
periores; e já d'aqui se segue que é impossível a responsa
bilidade por parte das Auctoridacles superiores do Governo 
ou do Estado, pelas sentenças que aquellas proferirem. Casos 
excepcionaes, d' aquellcs que, segundo a opinião ele Vattel 
(n, 7, § 84) podiam justificar a rec.lamação de um Governo 
estrangeiro, mesmo contra sentenças iud·iciaes ·que dissessem 
respeito a algum dos seus subditos, não tê~m cab imento 
aqui, porque nenhuma das hypotheses emtmeradas por Vat
tel concorda com as decisões inteiramente legaes ernittidas 
na presente questão. Tarnbem pois se não deve considerar 
fundada a segunda allegação em que o Governo Ing1ez quer 
basear as pretenções de 1\'Ir. Croft .. 

É verdade que o proprio Governo Portuguez, depois de 
ter por muito tempo sustentado a justiça do procedimento 
dos 1'ribunaes Administrativos na denegação rlo Alvará, to
davia, no fim elo anno de 1851, com o intuito de acceder 
aos desejos elo Governo Inglez, e em vista de suas urgentes 
Í!Jstancias, tomou as suas disposições para promover um De
creto em sentido opposto, intentando os Ministros de Sua 
Magestade em 17 de Novembro de 18tH um recurso, por 
meio de um Relatorio dirigido ao Presidente da Secção do 
Contenciosp, segundo o Artigo 94.0 elo Regulame!'lto do 
Conselho cl'Estado, para que este reconsiderasse o negocio, 
e annullasse a sua primeira decisão, na qual o Decreto ele 4 
'de Dezembro de 184-9, que confirmou a sentença elo Con-
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Entscheiduog des Distr ictsraths bestatigenden, Beschluss, 
auf welchern das Decret vom 4. Lcn December 184·9 abge
gebeo war, wieder aufhebe; und in diesem Recursantrage 
haben sich die Minister aller der Argumente bedieut, wel
che bis dahin die Englische -Regierung gegeo das Verfahren 
der Adm inistra tivhehürden geltend gemacht batte, und wel
cbe, wie oben ausgel'ührt, die Commiss ion nicht für gegrün
det erachten kann. Ais aher darauf der Staatsrath in verein
tcn Sectionen se ine Consulta über · diesen Regieru ngs»Re
curs aus Gründen, welche der Commissi on in allen Punkten 
richtig erscheinen, dahin ahgab, dass dieser Recurs weder 
formell noch materiell statthaft erscheine, ist die Regierung 
noch weiter gegangen, und hat am 3.Len Januar 1852 ein 
Decret erlasseo , welches in der l<'orm, die hei E nlscheidung 
von Recurssacben in contentiosen Sachen beohachtet wird, 
aber unter ausdrücklich ausgesprochener Beiseitesetzuog der 
entgegenstehenden Consulta des Staatsraths, das Decret vom 
4.Lon December 184.9 annullirte und auf den wider die Ver
fügung des Districtsraths vom 10.Len Ma i 184.9 erhobenen 
Recurs nunmehr dahin entsch ied, dass die Alvará zu gewah
ren sey, was denn auch demnli.chst geschehen ist. 

Aus diesem Verhalten der Portugiesischen Regieruog 
im November 1851 und Januar 1852 will die Englische 
Regierung entnehmen, dass die Portugiesische Regierung 
selbst die Unrechtmassigkeit der früheren administrativen 
Enlscheid un gen anerl(anot und die Verpflicbtuog einge
raumt babe, den 1\'lr. Croft schadlos zu ha!Len und in die 
Lage zu verselzen, in welcher er sich befunclen haben würde, 
wenn schon am 1S.Lon November 1848, wo der Admi ni s
trador do Concelho seinen abscb lagigen Bescheid abgab, 
dieser Beamle ih m die Alvarú bcwilligt batte. 

Ware das, was der Recursantrag vom 17.ton November 
18õ1 enlhalt, in einer an di e l~ng lischc Regierung gerich
teten Note oder sonstige n diplomatischen Mittbeilung ais 
dic Ansicht der Portugiesischen Regierung von der leLzte
ren ausgesprochen worden, so würde man mit Recht sagen, 
dass darin der Act cines Geslli. ndnisses und einer Einrau
mung liege, welchen die eine Regieru ng der anderen gege
nüber von sich gegehen babe, und durcb welc.her diese 1etz
tere lll.lll alies Bewei~es darüber überhoben wl.ire, dass die 
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selho de Districto, havia t ido a sua origem; e n' este recurso
os Ministros fizeram uso de todos aquelles argumentos, que 
até então o Governo Inglez tinha allegado contra o proce
dimento das Auctoridades Admin istrativas, e que a Com
missão, como acima fica demonstrado, não póde considerar 
fundados. l\'Ias como depois o Co nselho d'Estado, nas Sec
ções reunidas, baseou a sua Consulta sobre o recurso do 
Governo com razões, que á Commissão parecem justas em 
todos os pontos, para o effeito de mostrar que o dito re
curso nem formal nem materialmente parece consistente, 
foi o Governo ainda mais longe, e promulgou em 3 de Ja
neiro de 1852 um De:creto, que, comquanto adberisse i1 
fórma que se observa na decisão de recursos em casos con
tenciosos, comtudo expllcitamen te poz de parle a Consulta 
do Conselho d'Estado, lavrada em sentido cqntrario, e an
nullou o Decreto de 4. de Dezembro ele 1849, rcformanclo 
a sentença do Conselho de Districlo de 10 de Ma io de· 
184·9, e decidindo que o Alvará fosse conced ido; o que por 
conseguinte teve então Jogar. 

D'este procedimento do G-overno Portuguez em Novem
bro de 1851 e Ja neiro de 1852 quer o Governo Inglez de
du zir que o proprio Governo Portuguez tinha reconhecido 
a illegalidade das primeiras sentenças administrativas, e con
fessado a obrigação de indemnisar Mt·. Croft, collocando-o 
na situação em que elle se acharia, se, em 18 de Novem
bro de 184·8, quando o Adm inistrador do Co ncelho deu a 
.sua denegação, aquelle funccionario lhe tivesse concedidq o 
Alvnrá. 

Se a subs!ancia do recurso de 17 de Novembro de 18õ1 
tivesse sido expressada em uma nola, diri gida ao Governo 
Inglez, ou em qualquer outra communicação diplomatica, 
como a opinião do Governo Portuguez, dir .... se-fa então com 
justiça c·onter um acto de reco nhecimento, e de admissão, 
feito por um dos Governos em favor do outro, acto pelo 
qual este ultimo fir:ava alli viado do encargo de provar que 
o caso realmente era como se achava ali expressado . 1\las 
llão se póde ÇJttribuir tal caracter ás enunciações cl 'aquelle 
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Sacbe sicb wirklich so, wie dort dargestellt, verhalte·. Aber 
ein solcber Cbaracter kann nicbt den Aeusserungen jenes 
Relatorio beigelegt werden, welches vielmebr seiner Natur 
nach nur einen Antré;lg ao den Staatsrath bildete, um den
selben zu einer Abaoderuog seiner (rüheren Entscbeidung, 
wie die Portugiesiscbe Regierung solcbe des freundschaft
licben Verhaltnisses zu England wegen wünsclü~, wo mo
glich zu bewegen. Aus dem was in einem solcbeo Autrage 
zur Begründung des Gesucbes gesagt wurcle, kann nicht 
diejenige Partei, in deren Interesse und zu deren Günstcn 
es vorgetragen ward, Gestiinclnisse für sich enlnehmen. \Ven n 
daber in dem Relatorio aufgestellt worderi ist, dass di e ·von 
den Adrnio istrativbehõrclen ahgegebenen Entscbeidunge n 
einen ccdeni de justice» enthielten, wei.l sie die rechtskraf
t igen r icbterli chen Urtheile nicbt respectirten u od << presque 
une distinction odieusen zum Nachtbeil eines Englanders 
involvirten, wei l im .Jahre 1838 im Falle c1es Visconde das 
Picoas anders entschieden sey, so sind dies in Wahrheit 

. nur Argumente, welche gebraucht wnrden, um eine Ents
cheidung des Staatsraths irn Sio ne des Begehrens von 1\'lr. 
Croft zu erwirken, nichtaher Einraumungen, welche, diesem 
oder der E ngli schen Regicrung gegenüber, animo confitencli 
gemacht waren oder ais solche benutzt werden dürften. Ein 
gleiches gi lt von der ganzen übrigen in jenem Relator io en
thaltenen Darstellung, da sicb ersichtli ch darauf abzwccktc, 
die Gründe, welche das Eoglische Gouvernement für die 
vou ihm vertheicligte Sache bisher geltend gemacht hatte, 
moglichst vollslandig uncl mit angE}legentlicher Unterstut
zung dem Staatsratbe vorz utragen. Der Staatsrath hat jedoch 
in seinem Beschlusse vom 10.Len Decemher 185i jene Ar
gumentationen, und 1.war, wie die Commission befindet, 
mit vollem Recht, ais nicht gegri.inclet zurückgewiesen. 

Ebensowenig wie aus dem Relatorio vom 17.ten Novem
her 18!51 kann aber aus dem Decrete vom 3.len .Januar 
18õ2, zu dessen Erlassung sich aie Portugiesische Regie
rung demnachst entschloss, die Anerkenn ung einer Ersatz
pfiicht abseiLen derse1bcn bergeleitet werden, denn einer
seits ist auch dies Decret keine interna-tionale Verhand lung 
zwischen heiden Regieruogen, sondern ein Urtheil, welcbes 
in einer contentiõsen Ange1egenheit abgegeben wurde, unq 
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Relator io, o qual, pela sua ·natureza, era apenas uma ex
pos ição feita ao Conselho d'Estado, tendente a obter d' a
quelle Tribunal, se fosse possível, uma alteração da sua pri
meira decisão, em sentido que corresponclesse aos desejos 
elo Governo Portuguez, em consequencia das suas amigaveis 
relações com o ele Inglaterra. Seja qual for a idéa que possa 
conter a exposição com o fim de sustentar o pedido pro
posto, a parte em cujo interesse e a favor da qual isto se 
fez, não póde d'ali deduzir justific.ações para si. Se portanto 
se diz no Relatorio, que as decisões dadas pelas Auctorida
des Administrativas co o lêem um deni de y"ustice, porque 
não respeitavam as sentenças judiciaes, e iovolviam presque 
une distinction od-ieuse em prejuízo ele um subclito Inglez, 
porisso que no anno de 1838, no caso do Visconde elas Pi
coas, se havia julgaclo differentemente, isto não são na ver
dade senão argumentos de que se lançou mão para promover 
uma decisão do Conselho d'Estado no sentido da demanda 

_ ele Mr. Croft, mas não admissões feitas a este ou ao Governo 
Inglez, animo confitencli, ou que como taes fossem aprovei
Laveis. O mesmo succecle do resto da exposição contida n'a
quelle Relatorio, poisque n'elle se pretende evidentemente 
referir ao Conselho d' Estado, o mais completamente possí
vel, c com todo o apoio, os fundamentos de qne o Governo 
Inglez até ali tinha usado no negocio por elle sustentado. 
O Conselho cl'Estaclo porém, na sua Consulla ele 10 ele 
Dezembro de 18.51, tinha, com toda a justiça, como a CoiJ1-
missão é de parecer, rejeitado aquellas argumentações como 
não tendo fundamento. 

O Decreto de 3 ele Janeiro de 1852, que o Governo 
Portuguez res9lveu depois promulgar, não contém por parte 
d'este Governo mais reconbecimenlo a uma indemnisação 
do que contém o Relatorio de 17 de Novembro de 1851, 
porque por um lado este Decreto tambem não é nenhuma 
negociação internacional .entre os dois Governos, mas sim 
qma decisão proferida em um negocio contencioso, e por 
outro lado, quando mesmo d'este Decreto se deduzisse uma 
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anderntheils wlirde, wenn selbst aus diesem Decrete irgend 
eine Einraumung zu entnehmen wlire, díesselbe doch im
rner nur d·ie seyn, dass die Administrativbehorden früber 
unrechtmiissig verfahren halten, nicht aber die, dass der 
Portugiesische Staat den aus diesern Verfahren entstande
nef>l Sc;hadeo zu ersetzen verpl1ic11tet sey, was elwas überaus 
verschiedenes und nach dem eben Ausgeluhrten keineswegs 
sich von selhst Verstehendes ist, was aher clennoch wesen
tlich erfordedích seyn würde, um behaupten Zl!l konnen, 
dass die Portugies ische Regíerung die jetzt an sie gestellte 
Reclamation anerkannt babe. . 

In dem Decrete vom 3.Lcn Jan;uar 1852 kann auch 
nicht etwa die Uebemahme einer neuen Verhindlicblmit 
abseiten der Portugiesischen Regíerung gegen die Englische 
gel'unden ·werden, da dies nur der Fali seyn l<onnte wenn 
enltveder in demselben eine Zusage enthalten, ode·r clurch 
dasselbe dem Mr. Croft eín Schaüen zugefÜgt ware: Wenn -
zu irgend eíner Zeit clie Portugiesische Regieru ng oder de
reo legitimer Vertreler der Englí schen Regierung in den 
Formen des internationa len Verkehrs die Zusage gegehen 
hatte, dass dem Mr. Croft zur Erfüllung seiner Ansprücbe 
' 'erholfen oder er für dieselben schadlos gehalten werden 
salle, so würde es keinen Zwei/'el lt;Jiden, class daraus ein 
ve>'llgültíges Rech t a uf Befriecl igu ng· ode r Ersatz gegen den 
Pcntugiesischen Staat entsteben würde, weil jenes clie cou
stituti0nsmàssigen uod volkerrechtlichen Formen sind, in 
denen ÍFJiternationale Verpfl ichtuFJgen des .einen LaAdes ge
gen das anclere übernommen ·werden, Aber ein gleicbes lasst 
sich nicht von einem Fa lle behaupten, wo nichts anderes 
vorli egt nls eine Váfügung, welche die Regierung an ih1·e 
eigenen Behorden zu Gunsten eines fremden Unterthans 
erliess, ohne dass irgend eine Zusage an die Regierung eles 
Ltttzteren •VOranging. vVenn sich in einem solchen Fa ll~ , cler 
erlassenen Verfü gung consLitutiooelle Hindero isse ÜJ . den 
Weg stelleA, welche ibre Ausfül~rl!lng nnmoglich mf!,chen, 
se kann kein ~' ülkerrechtlich begründeter Anspruch an die 
Regieru·ng gestellt werden, dass sie einen Schadei~sersatr. 
<J~s·balb zu leisten habe, weil jene ihre Verfügung nicrot in 
Ausfülm.mg gebracht sey. Es wàre daber selhst denkbar, dass 
c1ie~n .clem Dec;:rete :v.om 3.Lcn J.an ua·r 1Sõ2 getroffeoeAnord-
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admissão, esta não podia ser senão a seguinte : que as Att
ctoridades Administrativas haviam ao principio proced ido 
illegalmente, mas de modo algum que o Estado fosse obri
gado a pagar o prejuízo causarlo por este facto, propos ição 
esta que é inteiramente diiTerente, e que, segundo o que 
acima fica dito, não tem em si a evidencia que aliás seria 
essencinimente neccssaria pHa o fim de estabelecer a a ser
ção de que o Governo Portuguez havia reconhecido a jus
tiça da reclamação que agora se intenta contra elle. 

No Decreto de 3 de Janeiro de 1852 tambem se não 
encontra obrigação alguma nova por parte elo Governo Por
Luguez para com o l nglcz, o que sómente seria po!*>ivcl se 
elle contiYesse uma promessa, ou se por elle se tivesse cau
sado algum prejuízo a 1\lr, Croft. Se em qualquer epocha 
o Governo Portugucz, ou o seu legitimo representante, ti
vesse feito, em fórma de communi cação internacional, a pro
messa de que as pretenções ele l\'l r. Crol't seriam altendiclas, 
e que cllc S('ria indemnisado, então não haveria duvida de 
que d'ab i proviesse um titulo valido de satisfação ou in
uemnisação contra o Governo Portuguez, porque aquellas 
são as fórmns r.onstitucionacs e in ternacionaes, segund o as 
quaes se contrahem obrigações de Governo a Governo, en
tre um e outro paiz., l\Ias outro tanto se não póde dizer em 
um caso, em que nada mais se apresenta <lo que uma or
dem dada pelo Governo aos seus proprios empregados a fa
vor éle um subdito estrangeiro, sem que precedesse prom essa 
rtlguma ao respectiro GoYerno. Se em similhanle caso se 
apresentam obstaculos constitucionaes, que tornam impos
sível a execução d' aquella ordem, não se póde funda r re
clamação algúma internacional para que o Governo, cuja 
ôt"dem não roi cumprida, dê por tal moLi vo uma satisfação. 
Poderia portanto mesmo ~resumir-se guc o accordo tom.ado 
no Decreto de 3 de Ja ne1ro de 1852, isto é, n exped1ção 
do Alvará n'elle ordenada, não teria sido leYada a elfeito 
em consequencia de algum impedimento lega l, independente 
da vontade do Governo, e por isso nenhuma reclamação por 
prejuízos poderia fundamentar-se a tal respeito contra o 
Governo Portugu~z pelo Governo Inglez ou pelo seu sub-
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,pung, nahmlich die darin anbefohlene Ausfertigung der Al
vará, vermüge eines von dem Willen der Regierung unab
baogigen gesetzlichen Widerstandes, gar nicht zu realisiren 
gewesen ware, und deonoch ware kein Ersatzans.pruch an 
den Portugiesischen Staatvon der Englischen Regierung 
oder ihrem Urterthan daranf zu grünrlen gewesen. Nun ist 
aber dieser Fali gar nicht eingetreten, sondem die Verfü
gung von 3.ten Jauuar 1852 ist in Ausführung gekommen, 
und die Alvará ist dem 1\fr. Crort ertheilt. Er hat somit 
das, was er verlangte, wirklich erhalten, und der Zweck 
seines Verlangens war immer nur der, die Alvará dem
nachst den Gerichten zu priisentiren und auf Grund derselben 
von diesen einen Rechtsspruch gegen die Fami lie Barcelli
nhos zu erwirken . Dieser Weg muss er auch jetzt weiter 
Yerfolgen und das Ergebniss der richlerlichen Entscheidun
gen erwarten, in depen er, wie sie auch ausfalleo mügen, 
sein alleiniges Rechtsmittel zu erkennen hat. Am wenigsten 
wird er behaupten kõnnen, dass ihm durch das Decrct 
vom 3 .ten Januar 1852 irgend ein Schaden erwacbsen sey. 
Im Gegentheil ist ihm durch das neueste der Commission 
vorliegende richterliche Erkenntniss, welcbes in sciner Sa
che gegen die Familie Barcellinhos erfolgt ist, nahmlich 
durch das Erkenntniss des hõchsten J ustiztribunals vom 
14.Len August 185/í. die Aussicht erüffoet, dass er nach der 
nuomehr auf Grund jenes Decretes erfolgten Ausfertigung 
der Alvará einen günstigen Ausgang seines Processes ge
wiJrtigen dürfe. Wie dem aber auch sey, und 'vie immer in 
dem Process gegen die Familie Barcellinhos endgültig ent
schieden werclen müge, (da jenes Erkenntniss eles hõchsten 
J ustiztribunals no c h nicht di e 1\raft einer defioitiven Enl
scheidung hat), jedenfalls ist es nicht das Decret vom 3.ten 
Jaouar 1852, dem l\'Ir. Croft den etwaigen ungünstigen Aus
gang seiner Rechtsstreitigkeit zuzuschreiben haben wird. 
Wenn irgend Jemand 'einen Schaden geltend machen konn
te, der ihm aus jeoem Decrete erwachseo ware, so würde 
es nur die Familie Barcellinhos seyn kõonen, in dem Falle 
nahmlich, dass sie in uebereinstimmung rnit dem vorgeda
chten · Ausspruche des hochsten J ustiztribunals auf Grund 
der nunmehr beigebrachtén Alvará zur Zablung der vollen 
Aussteuer rechtskraftig verurtheilt werden sollte. Deon in-
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rl ilo. 1\'las simi luanlc caso nunca se deu, po isque a ordem 
·de 3 de Janeiro de 18õ2 foi executada, e o Ahará conce
dido a I\fr. Croft. D' este modo obte\·e elle effectivamente o 
que desejava, vistoque o fim da sua demanda não era outro 
senão o de apresentar o Alvaní perante os Tribunaes, para 
obter d'estes, por virtude do mesmo Alvará, uma sentença 
contra a famí lia Barcellinhos. N'esta maneira de proceder 
deve elle continuar, aguardando o resultado das decisões 
judiciaes, e reconhecendo n'ellas , ·quaesquer que sejam, o 
seu unico recurso legal. O que elle poderá menos sustentar 
é, que do Decreto de 3 de Janeiro de 1852 lhe viesse p1·e
Juizo algum. Pelo contrario, a mais recente das decisões 
judiciaes que foram apresentadas á Commissão, proferida 
na sua demanda contra a família Uarcelli nhos, isto é, a de
cisão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Agosto 
de 1854, dá-lhe a perspectiva de que, em consequencia da 
expedição do Alvará que agora tem logar em virtude d'a
quelle DecretG, póde esperar pelo feliz ex ito da sua deman
da. 1\'Ias de todos os modos, e qualquer que seja a sentença 
fina l que se profira no processo contra a famí lia Barcelli
nhos ( vistoque aquella decisão do Supremo Tribunal de Jus
tiça ainda não tem a força de uma sentença definit iva) não 
é por certo o Decreto de 3 de Janeiro de ·J 852 a que Mr. 
Croft deverá attribuir o exito pouco favoravel da sua ques
tão judicial. Se alguem podesse provar ter sido prejudicado 
por aquelle Decreto, seria a família Barcellinhos, isto é, no 
caso de vir a ser sentenciada, em conformidade com a al
legada decisão do Supremo Tribunal ele J ustiça, a pagar, 
em virtude do Alvará agora apresentado , o dote por intei
ro . Porque, se a promulgação cl'aquelle Decreto importasse 
infracção de lei ou de direitos adquiridos, a família Barcel
Linhos n'aquelle caso teria fundamento para instaurar a acção 
de perdas e damnos, segundo as leis portuguezas auctor isas
sem ou não uma similbante acção, quer contra o Thesouro 
P ublico de Portugal, quer contra os auctores d'aquelle De
creto. Mas a Commissão não póde de maneira alguma, pela 
consideração de que o Governo Portuguez possa ter commet
tido uma contravenção de lei em damno ela famíl ia Barcelli
nhos, conceder a Mr. Croft, em favor do qual essa infracção 
teve logar, a ncção de perdas e dumnos contra o dito Governo. 
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sofern in der Erlassung jenes Decretes eine Rechts)) und · 
Gesetzwidrigkeit liegen mag, wird alsdann von der Familil!l 
Barcellinhos eine Regressforderung, in Gemüssheit der Por
tugiesischen Gesetze, und soweit selbige es, sey es nun ge.1. 
gen den Portugiesischen Staatsschatz oder gegen die Urhe
her des Decretes zulassen, ~rhoben werden kõnnen. Nicht 
aber kann die Commission wegen einer mõglicherweise von 
der Portugiesischen Regierung zum Nachtheil der Famili~ 
Barcellinhos begangenen Gesetzwidrigkeit, dern Mr. Croft, 
zu dessen Gunsten dieselbe begangen wurde, einen An
spruch auf Schadensersatz ao ehen diese Regierung zug()
stehen. 

Aus diesen Gründen giebt die Comrnission den gefor-
derten Schiedsspruch dahin ab: 

dass die Portugiesische Regierung vou àen Seitens der 
Engliscben Regierung zu Gunsten des 1\'Ir. oder der 
Mrs. Croft wider sie erbobenen Reclamationen, sowie 
von den Ansprüchen, welche 1\Ir. und Mrs. Croft wider 
sie aufgestellt baben, frei zu sprechen sey; 

die Kosten, welche eine jede der beiden Parteien 
zum Behuf des gegenwfirtigen Cornprornissverfahrens 
aufgewandt bat, si nd vou ih r selbst zu tragen; di e 
von der Commission für dieses Verfahren aufgewand
ten Kosten sind von jeder Partei zur Hiilfte zu er
statten . 

Hamburg, den 7.ten Februar 1856. 

In fidem, 
Asher Dr. 

Die Unterschrift des zum Acluar für diese Angelegen
heit bestellten Herrn Dr. Asher wird hierd,urch beglaubigt. 

Hamburg, den 12.ten Februar 1856. 

C. H. Merck Dr. 
S)'ndicus. 

(L. S. ) 
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:Movida por estes fundamentos, a Com missão julga do 
seguinte modo : 

Que o Governo Portuguez seja absolvido das reclama
ções contra elle feitas por parte do Governo Inglez a 
favor de Mr. ou Mrs. Croft, bem como das acções 
contra elle intentadas por Mr. ou Mrs. Croft. 
As custas em que as partes tiverem incorrido para o 
fim de obterem o presente arbitramento, devem ser 
supportadas por cada uma d' e lias; as custas incorri
das pela Commissão n'este processo, devem ser embol
sadclS em porções iguaes por cada uma das partes. 

Hamburgo, 7 de Fevereiro de J 856. 

ln (il.ürn, 
Asher Dr. 

A assignutura do Sr. Dr. Asher, nomeado relator no 
presente assumpto, fica pela presente legalisacla. 

Hamburgo, 12 de Fevereiro de 1856. 

C. H . .Merck Dr. 
Synclir.o. 

(L. S. ) 
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