Tratado de abolição do traffico de escravos em
todos os lugares da Costa da África ao Norte do
Equador, entre os muito altos, e muito poderosos
senhores o Principe Regente de Portugal, e El-Rei
do Reino Unido da Grande Bretanha e Irlanda : feito
em Vienna pelos Plenipotenciarios de huma e outra
Corte em 22 de janeiro de 1815, e ratificado por
ambas
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TRATADO
Da aboliç~o

o

do Trafico de Escravos em todos os 111g~res . da Costa de Africa ao Norte do Equador j
ENTRE os MUITO ALTOS, ' E MUITO PODEROSOS SENHORES

PRINCIPE

R E G E-N TE ' D E

P O R. T U G A L ,

E

'E L-R EI DO REI LTO UNIDO DA GR.ANDE BRETANI-IA .
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E IRLANDA:

Feito em Vienna pelos Plenipot enciarios de huma e outra Corte em

.

.

%1

de Janeiro de 18 r 5, e ratificado por Ambas.

J
D
da Ethiopia,

O M
O Á O por Graça de Deos PRINCIPE REGENTE de Portugal, e dos AIgarves
d'aquém e d'alérn Mar, em Africa de Guiné, e da Conquista, Navegação, e Comm erc io
Arabia, Persia , e da India, etc. Faço saber a todos os que a presente Carta de Appro,vaçao, Confirmação , c Ratificação virem, que em 22 de Janeiro do corrente anno se concluio , e assignou na Cidade de Vienna entre Mim, e o Serenissimo e Porenrissirno Príncipe JORGE
UI., Rei do Reino Unido da Grande Bretanha e Irlanda, Meu Bom Irmão e Primo, pelos respectivos Pleniporenciarios , munidos de competentes Poderes, hum Tratado, com o fim de effeçtuar , de commum accordo com as outras Porencias da Europa que se prestarão a contribuir
p ara este fim benefico , a abolição irnmediata do Trafico de Escravos em todos os Lugar es da
Costa de Africa , sitos ao Norte do Equador: do qual Tratado a sua forma e theor he a seguinte :

Em Nome da Sal1tissimtl e Indiuisive!

In tbe Name

oI

the Most Ho/y And Undiui-

Trindade,

ded Trinity,

ALTEZA REAL o Príncipe Regente
de Portugal, tendo no A rtigo decimo do Tratado d e Alliança , feito no Rio de Janeiro em
19 de Fevereiro de I Rro , declarado a Sua
Real Resolução de Cooperar com SUA MAGESTADE Britanica na Causa da Humanidade e
Justiça , Ade pta ndo os meios mais efficazes
para promover a abolição g radual do Trafico de Escravos: e Su a Alteza Rea l , em virtude da dita Sua Declaração" Desejando effe,c HIar , de comrnum accordo com Sua Magesrade B'riranica, e com as outras Porencias da
Europa, que se prestarão a contribuir para este fi m benefico , li abolição immediata do referido Trafico em todos os Lugares da Costa
de A frica sitos ao Norte do Equador: Sua Alte za Real o Príncipe Regente de Portugal, e Sua
Ma~estade Briranica , Ambos igualmente animados do sincero de sejo de 'accelera r a época,
em CJue as vantagens de huma Industria pacifica, e de hum Commercio innocente , possão vir a promover-se por toda essa grande extensa o do Continente A frica no, libertado este
do mal do Trafico de Escravos; aj ustarão fazer
hum Tratado para esse fim , e Nomearão nesta conformidade para Seus Pleni potenciarios ;
a saber: Sua Alteza Real .0 Pri ncipe Regente
de Portugal, os Ill usrrissimos e Excellentissimos, Dom Pedro de Sousa Holstein , Conde
de PalmelIa, do Seu Conselho, Com rnendador
da Ordem de C hristo , Capitão da Sua Guarda

H I S ROYAL HIGHNESS the Prlnce !tegenr of Portugal t hav in g by rhe I O.th Art icle
of the Treary of Alliance concluded ar Rio de
Janeiro on the I9. th February r8 Ia declared His
Deterrnination to co-opera te with His Britannic
Majesry in the Cause of Hurnanlry and justice ,
by adopring th e most efficacious means for bringing about a gradual ab olition of the SlaveTrade : a nd H is Royal Highness, in pursuance
of His said Declaration , and w ith rhe desire
to effectuate , in concert with Bis Britannic
Majesty , and the other Powers of Europe ,
who have been induced to assisr in this ben evolenr objecr , an irnmediarc abolition of the said
Trafic ' upon the parrs of the Coast of África
which are situarcd to the Norrhward of th e
Line: Bis Royal Highness The Prince Rezenr of
Portugal and His Britannic Majesty , equally a nimared by. a sincere desire to accelerate rh e moment when th e b lessin gs of pea ceful In du stry
and an innocent Co m merce m ay be e courag ed
throughout th is ex rens ive portion of lhe C on ti nent of Africa , by its being dc livered f ro m rhe
evils of the Sla ve-T rade , have agrced to en te r
into a Treaty for t he said pu rpose , and ha ve
accordingly nam ed as Their Pleniporenriaries ,
viz : His Royal Highn ess th e Pri nce R ege nt of
Portu gal, t he mo st I ll usrrio us and mosr E xccllent Dom Pedro de 'Sousa H olsrein , Cou nt of
PalmelIa, a Membe r of Bis Royal H ig hncss's
Council , Commander of rhe Order of Chrisr ;

Su

R eal Al emã ; Anto nio de Sald anha da Garha, Captai n of a Cornpany of rhc Royal Gcrrn nn life
do Seu Conselho , c do da Sua R eal Fa zenda, Guãrd; lh e I llusrr ious and t hc rnost Excellcn r
C.oo);mel ~~ dór da Ordem -M it!~a ' di S~q) - enw i Andl0IJY de Saidan bà da Gami ,
1fu:'!Il'
<ie Aviz ; e Do m J aquim J.. ab~ . da Si-l v~ra " af ,Ri,s Royal l1 ighncss's Çoun cil, anel of Hi s
do Seu Conselh o, Commendador da Ordem de Cou ncil c f Fi nancc , Comrn ander of lhe M iliCh isro ; lod os t res Seus P ] en ipot el1ci ar~o~ ao tary Order cf S3i! t Benediet af A víz ; and ~ e
Congresso de Vicnna ; c Sua Magesrade EIRei rnost Illu strious and rhe most Excellcnr Dom
dos Reinos Unidos da Grande Bretan ha c I rl an- ' J aackim Lobo da Silvei ra, a Member of Bis
da , o Mu ito H onrado Ro ierto Srcwaie, .Vis':' Royal Hi gh ness' s Counci l , and Co rn rna d r of
con de Castlcreagh , Cavallciro da Mui to No- the Order cf Chrisr , Bis Royal H ighncss's Plebre Ord em da jarrercira, M embro do Honro- nipotenriaries ar the Co ngress of Vienna : and
sissirno Conselho Privado de Sua dita .M ag.-;s- Bis Maj esry rh c Killg of l he Un ired K j n gd Oll~ ,~
tade , M embro do Parlamenro, Coronel do Gr car Britai n and I reland lhe Rig hr Ho nourablc
R errimenro de Milkias de Londonderry'; Pr in- I obe rr Srew arr , Vis ccurrr Castl ercagh , rrTghr
cip~l Secretar io de Estado de Sua dita Ma- of t he most Noble O rder of the Carter , a .Me mgesrad e pará os N e-goc ici EStrangeiros, ' e Seu ber of Bis saidMejesty's ru ost H Ollm rabl cjPriv
Pl enipor enciario ao Congresso de Vienll1; os Coun cil , a Mernber of Parl iamcnr , Col ihc l o '
quaes, havendo reciproCanlCllte troeade os Ple- tire R egim ent of M ilit ia of Lcndonderry , Hii
nos Poderes respectivos, que. e acharão em .said Majesty's Principal Secrerary of Srare fo r:
boa e devida Férma , convierão nos Artigos se- F ore ig n Affalrs , and Bis Plenipo rentiary ar the
guintcs.
Congress of Vie nua , \:vho , ha ving mu1ualIy
exchanged their F lI l1 Powers founei ingoodi and
r I
due forro, .have agreed upon lhe fol1owing.
Articlcs.
, ~-;
r
• AR T ICLE . L
ARTIGO I.
,

a

7

.'

<bIe desde a Ratificação deste Tl':ttado, e
logo depois da sua publicação , ficará sendo prohibido a todo c' qualquer Vassallo da oro a de
Portugal o comprar Escravos , . ou traficar nelles
em gual uer Earre da Costa de Africa ao Nor~ ao Equ ~ô or , ebaixo de .qualquer pretexto,
ou por qualquer modo que seja j exceptuando
com tudo aquelle , ou aguelles Navios que tiver em sahida dos Portos dó Brazil, antes que
a sobredita Ratifica ção haja sido publicada;
com tan to que a viagem desse, ou desses Navios se não extenda a mais de seis mezes depO I S da mencionada publ icação,
ART IGO lI,
.
Sua A lteza Rea l o Principe Regente de
Portu ga l , Co nsenre, e Se Obriga por este Art'go a Adaptar, de accordo com Sua Magestade Brita nica , aquellas medidas que possâo
melhor con tri buir par a a execução effecliva do
ajuste precedente , conform e ao seu verdadeiro abjecro ,. c litend inldligencia: e Sua Magestade Britanica se obriga a dar, de accordo
com Sua A lteza Rea l ~ as O rdens que f9r em
mais adeq uadas para effe clivnrnenre impedir,
<Juc , durante o tempo em que fica r sendo licit o O continuar o T rafico de Escra\'os, segundo as Leis de Po r t u ~a l, e os Trarados subsisten tes enrre as du as Corôas, sc cause qualquer
esto rvo ás -E mbarcaçóes Portuguens, que se
dirigire m a fazer o Comm ercio de Escravos ao
Sul da Linha, ou sej a nos actuaes Dominios da
Corôa de Portugal, ou nos T errit orios sobre os
quacs a mesma Corôa reservou o seu Direito 110
mencionado T ratado de Allian~a.

~

That from , and afr er the Ratification of
the presem Trcat y , and lhe publication lhereo )- 'ir shaIl ot be lawful for any o thc
Subjects of lh e Crown of Portu gal to purchasc
Slaves , ar to carry on rhe Slavc-T rade o n any
pan of"'"the C()aL of :A:frl • to Clie N orrh v;ra rd
of lhe Equaror , upo u any pretext ar in á ny
manner w h a tsoe ver j pro vidcd nevethcless tha t
lhe said Prov ision shall DOl extendc to any 'Ship
OI' Sh ips havin g cleared out [rorn rhe Ports. of
Brasil previous to lhe publicarion of sucll Hat ification j and provi ded rhe voyagc in ,~! h ic h sueh .
SlIip a r Sh ips are engnged s1l a11 not be pro tra·
cted beyond six monrhs áft er such publcatioD,
as aforesaid.
"
AR T ICLE 11.
His. Royal Highnees The ,Prince Regen t
of Portugal hcrcby agr ess, and binds H imself
to adopt, in concerr w ith B is Brirannic tllajesry
such measures as may best conduce to rhc c(fcemal execUl ioIl of the prcceding cngagemen r
according to irs true intef1 t and Illcaning: and
Ris Britélnnic Majes ty engClges in c'o ncerr \,,\,jth
Bis Royal J-lighness, to give sllch O rders as
may cffcctually prcvellt any_ intcrrupl ion being
givcn to the Por tug uesc S hips resorti ng to the
acrual .Dominions of the Cro v,7n of PorlUga I ,
OI' to the Territories which are c!aiQ1cd ir; the
said Treaty of All iancc as ~belon g i n g ro the s:tid
Cro wl1 of Portugal to the SOllrln1l.~ ard of tile
Line, for lhe pur poses of tradi ng- in Sbvçs as
aforesaid , during such period as ~ hc same 1I13Y
be permirrcd to he carried on hy lhe Laws of
Portugal , and under the Trearies subsisting
between lhe two Crowns.

. .J.

ARTIGO lII.
O T ratado de All iança co ncluído no Rio
. Ja.neiro a J l) de Fe verei o de J 8 10 , e ndo
fu ndado em circun sta ncias t cm porar ias , que
fel izmente de ixarã o de existir , se' declara pelo
pr:'srn te A rrigo por nullo e de nenhum efi.eüo em rodas as. suas part es; sem qu e por isso
'c 11' tud o - se invalic lU os antigos Tratados de
"Hiança , Amizade, e Garantia, que por, ranto CC;1l1PO c tão felizmente, tem , subsistido, erírrc as duas Cor ôas , e que se renov ão aqui pelas
.Juas A lras Parte s Contratant es , Ie se reconhecem
tear em plena for ';{ e vigor. Ja!' "
, . .. , '1
ARTIGO IV:. ,
As D uas. Altas' Partes Q:.olJv atanles Se Reservâ o , e Obrigão a fixar .por·,·hum, Tratado
sepa rado o periodo e rn que o Com'mercio de E scra..\-'Cs haja de cessar universalm ente , e de ser. prohibido em todos os Dornin ios dePorrugal ~ 'e
S!Ja Alteza 'R eal o Prí ncipe R egente de Portugal, Renova aqui a Sua anterior Decla ração e
í\.jus.re de que, no inte rvallo que 'decorrer até
~lIe a sobredita aboli ção geral Co final se. ved a
fiq ue ,. não será licito aos Vassallos Portug üezcs o comp rarem ou traficarem em Escravos em
qualquer parte da Costa de Africa , que não seja ao Sul da L inha. Eq ui nocial , como fica epecificado no segund o A rtigo deste Tratado;
nem t ão pouco o cmprchenderern este Trafico
debaixo de B.lIJdcira Portugueza para outro fim
que não seja o de supprir de Escravos as PosJ>e "ÕC Tra
arlanti .. da Cerôa-d Vort
'. ;
AR TIGO V.
..
Sua Magestade Brit uic Convém, deslle.
.a d:ita em que for publ icada, da maneira menciollada no A rtigo primeiro .; a. Ratificação do
presemc T ratado , em Desistir d <::ohrar:tça de
fodos os pagam entos, que ainda restem por
fazer para a comp lera soluça0 do Empr~timo
.ie óoçxJ)c oo Libras Esre rlinas , conrrahido em
Lo ndres por conla de Portu gnl no anno de
1809 , em consequencia da Con venção assignada aos 2 I de Abril do mesmo anno; a qual
Con vencao , debaixo das condicó es acima espccifi cJdas , se daclara pc10 prcse~te Artigo mrlla
e de nen11 li efl'ei to.
ARTIG O VI.
O presente Tratado será rati ficado, e as
R? r i fi cl ç o ~ S trocadas no Rio de Janeiro dentro
no espaço de cinco mezes , ou antes se possivel
for.
ll m Fé ~ Testemunho do que, os PIenipnrenci:I rios respecT ivos o assigná rao , e firmárao
com o Sello das Suas Arma s.
Feito em Vienna aos vinte e dous deJaneiro do Anno ào Nasci mento de Nosso Senhor
J ESUS CHRISTO de mil oitoc entos e quinze.
(L. S. ) COlide de P alm ella.
( L. S.) Al1tonio de Saldanba da Gam a.
(L. S.) D . Jonq1fi m Lobo da Silwirl1.
. J

A RTICLE TIL
The Trcaty of Alliancc oncludcd ar R io
de Janeiro , on t he ,I?th Febr uary 1 8 10 bcing
fou~dec1 on cir cu nsrances of a tcmporary nar ure ;
wluch have appily ceas d to CXiST, rhc said T reary
is hcrcby dec1ared to- . void in alI irs parts ,
and of no effecr ; Vítit!J,( ur prejudice , howe ver ,
to rhe ancicnt T reat ies of All iancc ,-Fr'cndship;
and Cu aranrcc,
hjch • have so Jong and so
ha ppily ~ ubsis tc d berwecn I1)e II w o . . Crowns,
3nd; h id ~ _a rc , hereby -rencw ed by th e Hi gh
COhtra.cting Parties , and acknov 'lcdged to be
of full force and effecr,
ARTICLE I V.
Tlro liIigh Conrr cti ng Part ies, re erve to
Themsel vcs , t and cngag e to determ ine, hy a separare .T rqaty .t1lc period - ât which I\hc T rade
in Slaves . hall universally cease , á rid o be pro~
hibited throu ghout th e enrire Do minions of
Porrug I; TJ1C Prince R~gen t. of Po tugaI 11ereby rcn ewlIlg Ris forrn er Declararion and Engageme&t: ., rhat d.uring rhe inrerval which is
to elapse , before such general . and final abolirion sl1(éJI take cffk,cr I ir shall not be lawful
for the Subjects of Porj uga! ropurchase p r trade in Slaves upon any parts of rhc Coast of
Africa , except to rbe Sourhward of the Line,
as specijied in rhe second Arricl e of this Treajy;
nor to ~ngagc in ti e samc. , or to errnir thcir
Flag to be used , except for the purpose of supplying the Transatlantic Possessions belonging
to, he 'WA
Po ttga1.
, . .AR 'L'I CLE V. . -' .
.
H is Bri anaic Ma je -IY herehy-agrees 'to remit , frQ n the çlat e at ,hich ' til Ra tific<ltton
as menripn ed ,i n th e First Article Shllll be pro.,
mu1ga.tcclJ ~ súch funhc r. payments as may th en
remain c dne, aod< paryable ' upoo the Loan of
Li/;. ()oot/)ooo ID'.l,Ge in Londoll f or the. servi,
ce of Po-nugal in rh ycali I 3ü?, in conseg.ut:nee of II Conv 'nricn ig ned on the 2I.t h of April
of rhe saroe year , w hich Convcntion , under
the Cond itions specifi ed as aforcsaid is hercby
decIarcd to be void and of no effecr.
A RTICLE V.
TIJe present T reaty shall he ratified, and
rhe R atificat ions shilI bc exchangcd at Rio de
Janeiro in the space of five mondls , or sooner
i f possiblc.
In Witness whereof the respective Plenipotcntiarics have signed it, and have thereunto
affixed the Seals of the ir Arm s.
Done at Vie nna this T wenty second Day
a f Jan uary in t he year of OUR LORD One
Thollsa nd E igtht Rundred & Fifteen.
(L. S, ) Castlereagh.

ADDITIONAL ARTICLE.

AR TIGO ADDICIONAL.

., . ..

Convencionou-se que, no caso de' algum
Ir is agrccd rhar in the cvcnt of a ny oF the
Colono Portuguez querer passar dos -Estabeleci- Portuguese Scrl ers being desirous o f retiring
mentes da Coroa de Portugal na Costa de Afri- from lhe Serlcm cnts of rhe Cro wn of Portugal
ca ao Norte do Equador com os Negros bana orr the C çast of Afriea to the Norrhwar d of
fide seus dornesr icos para qualquer outra Pos- the Equaiôr wirh the Negroes bena jide their
sessão da Coroa de Portugal, terá a liberdade dornesrics , to some orhcr of the Possessions of
de faze -lo, 'logo que não seja a bordo de Navio the Crown of Portu gal, t he sarne shaIl nor be.
armado e preparado para o trafico, e logo dcerned unlawful , pro vid ed ir does not rake
que venha munido dos competentes Passapor- placc on board a Sla ve rrad i ng Vessel , and
tes e Cert..idôes, conformes á norma, que se ajus- providcd thcy be furnished wirh proper Passatar entre os dois Governos.
ports and Certificares according to a form to be
agreed on berween rhe rwo Governments.
presente Artigo Addieional terá a mes- - . Thc 'present Additional Arricle shall have
ma força c vigor como se fosse inserido pala- 't1le'same force and effecr as if ir were inserred
vra por palavra no 'Tratado assignado neste ,gia; -word for word in rhe Trcaty signcd t his day ,
~ será ratificado, e a Ratificação trocada ao -and shall be rarified , and the Ratificarions exmes:no tempo.
" .
changed at the same time.
Em Fé e Testemunho do que, os -Plenipo- ll," In Witness whereof lhe respectivo Plenipotenciarios respectivos o assignárão e firrnárão tentiaries have signed ir , and have thereunro
com o Sello das suas Armas. Feito em 'Vierma affixed rhe Seals of their Arrns. Dane ar Vienna
aos vime e dois de Janeiro do Anna' do Nasci- this Twenty seeond day of january in the year
mento de Nosso Senhor JESUS CHR!!S~O de af OUR LüRD One Thousand Eight Hunmil oitocentos e quinze.
.('
dred & Fifteen. · .

o

';'

""I~

(L. S.) Conde de Palmella.
'1
•
( L. S.) .ântonio de Saldanha da Gama.
(L. S.) D. Joaquim Lobo da Si/7.Jci1';a.-

-..::.

•f

( L. S.) Castleresgb,

_, ) I

E Sendo-Me presente o mesmo Trat~do, cujo theor fica acima inserido, e bem visto, c n~
siderado , e examinado por' Mim tudo o que nelle se contém, e no Artigo Addicional que faz
parte integrante do mesmo Tratado, ü -Approvo, Ratifico, e Confirmo, assim no todo, como
em cada hum a das suas partes, clausulas, e estipulações; e pela presente o Dou por firme e valido, para haver de produzir o seu devido effeito; Promettendo em Fé e Palavra Real observa-lo
,c cumpri-lo inviolavelmente , e faze-lo cumprir, e observar por qualquer modo que possa ser.
Em testemunho e firmeza do sobredito, Fiz passar a presente Carta por Mim assignada, passada
com o Sello Grande das Minhas Armas, e referendada pelo Meu Secretario, e Ministro de Estado abaixo assignado. Dado no Palaeio do Rio de Janeiro aos oito de Junho do Anno do Tascimento de Nosso Senhor JESUS CHRISTO de mil oitocentos e quinze.
I
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PRINCIPE

Com Guardtt.

Marquez de Aglliar.

Na Impressão Regia.
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