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SECÇÃO I. . 

Motivos deste escripto,'- Bosqu~jo da historia da ab~lição do T1·afi-
. co da Rscravathi·a.- Difficuldades que se offerecem á sua suppres-

são.- Impossibílídade de a levar a efteito pelo systema adoptadQ. 
-Meio unico de a conseguir,- Convenienda dos tr~tados. 

A ado.pção ' pelo Parlamento brÚannico de urn ,B·4d 
que autborisa certos navios qritannicos a capturar, em ~cf;: 
~Qs os mares , as embarcaçõe? , .que, com bandeira por-
~ugueza, se empref?UClll o\l; sejam ..suspeitas de emprega,r-s~ 
n,o ,Trüflco da Escravatura,, e para que as pess'oas e pro-
priedade portu gu~zas .n'el~as achadas, fiquem sujeita~ 
á jurisqição dos tr ibunaes britannicos, sendo um _. acto 
novo en tre as nações, e 1d<;: ps~rpação por parte do Go-
verno britannico dos direitos de soberania de uma na-
ção independente da corôa bri tannica, t em excitado o 
interesse da Europa, e, com muita mais 1:azão, o d~ 
~,ortu gal. . . · · · 

Como lord Palmerstoq, ministro dos ,negocias es'" 
trangeiros da Grã-Bretanha , allego u em apoio d'aquel-
Ia medida (que foi proposta s11a) a falta de cumprimen7 
t9 dos tratados po_r, p::,u·te, de Portugal, - e ,como eu fui 
u m cJos ministros dos negocios estrangeiros, com quem 
t.ivera.m lo,g·ar as negociações para a renovação e.ainplia-;-
ç'ão dos tratados exi?te~1tes para a suppressão dq Trafi-
co da Escravatura, considero como um dever expôr ·o 
que se passou durante o meu ministerio relativaq~ente 
áquellas negociações. 

Analysarei tambem as asserções contidas no dis~ur
so que sobre o assumpto pronunciou no farlamento 
Q nqbre secretar to d ' es tado., e espero mostrar com ple-
Qa ev.idencia qti e os motivos qu['! allegou a favor d9 JBill, 
que propoz, can~çiam totalmente de-. fl!ndamento. 
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O exacto conhecimento deste negocio dependendo 
da leitu ra .e combinação de m1,1i tos documentos, é por i ~~ 
so possuído de poucas pessoas ; assim os esclarecimentos, 
que vou dar, poderão sêr uteis a quem da questão quJze ~ 
fo rm ar um juizo verdadeiro. 

O nobre lord nos seus discui·sos serviu-se de expres-
sões altamente injuriosas contra Portugal e seu Gov er-
no; e alguns dos seus collegas o im\taram . :Facil ser ia 
retribuir com usura. Que guardem, porém, inteira para 
si a .gloria que disso lhes . possa C!.\ber. . . . . 
. A simples exposição dos factos, pela sua ordem chro-
nologia necessaria,- porque o nobre secretario d'estado 
fundou muitos qos seus ai·gumemtos em voluntarios anà-
c.hronismos,- reduzirá as injur~as ao seu justo valor; isto 
é, a serem a expressão da conscienCia da injustiça. 

Para que mais 'claramente se possa entrar nas cir-
cunstancias que dize.m respeilo, a Portugal, conv,ém larr-
c,;ar· a·lgumas linhas sobre o que lse teín {f!ito para ·a abo-
lição do Traf1co da Escravatura. · 

· Mais de mei<? seculo tem decorrido depois que ~o 
. .Parlamento britannico se prop~z ·pela primeira v,ez a abo-
lição. daqueHe tralico. São passados trinta e dous annos 
gue elle _s-e '.tornam. i~legal pad~· os ~ubaitós_ da G~ã-Bre
.tanha; e a escravtdao acha-se tambelp ' hoJe. abohda em 
todos os territorios daqu.;:lla m<ina~chia. Perto de 800:000 
escravos foram declarados livres, d,ístribuindo-se pelos 
seus senhores vinte rn~lhões_ de libras esterlina~ como in-
riem nisação. 

f\ per~evenJnga cpm que o povo, e ~ar lamento bri-
tannicp, tem prosegui~o ~esta. gn\ncle medida, indispen- . 
savel para a clvilisa.çã<? çlos ·Africanos; o ardente desejo 
m·aniJestado pelos ~ndjvidqos de todas as classes em fa-
vor dos negios; a generosidade com 'que'; para os resga-
tar do cative~ro, foi votada aquella enorme som ma, são 
factos admirav.;:is, dignos do applauso de quantos se in-
t('res5am p{;}Q udiahtawento da civilisação, do genero hú-
mano. · · ' · · 

Será porém ·justo que os ministros britannicos não 
perlepd~m gp~d'l!ar a opinião que nos outros paizes exis-
ti~ sobr~ a morahdade do Trafico da E scravatura, pela 
ntesnHl pilfl~Q. com que avaliam a opinião que a tal 
r~~p~ito ~e Q.a formado em Inglaterra; depois de meio se-
C\J,~b d~ q!'!bates; quando naquelles paizes não •tem havido 
p.js~l,lssão sobre este ponto. Será justo ter em particular 
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consideração· as Yar,iada& cücun~tançias de cada estado , 
quançlo se busca q'!-e .sejão attendidos os argumentos em 
fi;l vor da gran,de medJ.da . ~a _abo,lição do trafico, ou: da abo-
lição da escravidão; e será prudente que quem os emit~ 
ti r ·não possa ser suspeito de_, no objecto, poder ter in-
teresses individuaes· .. 

A abolição total do Trafico· da Escravatura neces;o; 
s~ta para ser d!icaz , que para ella concorram toda§ a§. 0 

potenci;:ts. marítimas, e todas aquellqs em que exisle a 
escravidão. Isto s6i:nente se poderá conseguir: · , 

1. 0 Quando todas as potencifCs ,, SCilf excepção, 
prohibirem que o~ navios, que usam de suas ,bandeil:as, 
transportem escravos; e permittire!'n ao mesmo tempo aos 
navio~ de guerra das outras .nações, que visitem os seus 
navios · mercantes. . 

!2. 0 Quando todas as naçbes, em que existe ~ es -
cravidão, a abolirem . . . 
.. .Ex:aminando-se o ql,le a este respeito se tem passa~ 

do achar-se-ha que Portugal fqi a primeira pbtencia 
da christandade, que, em colonil'\s suas, aboliu o trafi-
·co dtl .Escravatura, e a pxopria escravidão dos · negros : 
Q que foi dacretadoporEl-Rei D.JosE',.em 1773, quan-
t.o ás ilha~ da Madeira -e dos Aç9res; [ *] sendo muito 
para notar que isto acontecia no mesmo tempo : em. que 
o Governp .britannico recusaYa sanccioi:Jar os numerosos 
·actos da legislãtura ela entãp S\la colonia da Yirginia , , 
tendentes a suppri.ll!ir na mesm a colonia o 'rrafico d,a 
:l;<:scravatura. ~Em 1780, a Pennsylvania decretbu a abo-
lição gradral da escravidão naquelle estado' o que foi 
Sl,lccessjvamente imitado pelos mais estados do norte da 
União Americana. A convenção nacional de França de-
<;retou a immediata. abolição da escravidão na:s colonias. 
Seguiu-se o . assassinato dos brancos pelos negros · na 
Ilha de S. Domingos; a guerra civil nas Antilh_as fr~I_l- , 
cezas: a não -execução do decreto nas Ilhas de Fr~nça 
e de :J)qurbon:- hoje ainda existe a escravidãb nas co-
lonias francezas. . , 

~m 1804, achava~se abolido o Trafico da Escr:ayatu-
ra nas colonias dinamarquezas, como havia· sido · decre-
tado em 1794. • 

[*] Vide Alvarás de 19 de setembro de1'761-26 defeve~ 
reiro de 17'71 -,~ 16 de jan~ro tlP._ 17'73. 
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Em ÚO'f, foi elle abolido }>elos Estado§ U nidos'~ e' 
pela Orã,Bretanha; com tudo ,mez anbos depois , ' em• 
i817 ,, a1hda elle se fazia na ilha Máuricia, cbloniabti-
tannita. [ *] , _ 

- Eip 18<21, .foi decretada na republica de Colornbia 
a abolição gradual, da,,escr.avidàO". O facto porém te~ an-' 
núllado aip:tel1a disposição nos ·estados em que depois a 
Colemb}a se dividi.u. E um resultado similhante tein ti-
do ·a<S ~eis feitas sobre . este objeeto em outras partes da 
anttgil Am'erica hespanhola. . , . 

~oi no 'anrio de 1838 liJUe effectiva'm'ente teve [ogur 
a compteta 'emáncipa'Ção dos negros nas colonias bir'tan-
nicas; isto é, sessenta e cinco annos.depois que um rei de 
Portugal a decretára para as suas colonias da Madeira' 
e dos Açores; onde ha muitos annos, não existem es-
cravos. 

Nenhuma outra potencia das quê tem --colonias tem' 
ri. 'elhis. abolido a escrayidã<;> dos negros. Os estados in-
d~pendentes da America, desde o rio iflotoma'c até o rio 
da Pratà, a co;ns,ervam quasi tódbs, senão todos ·; e em 
müitos daquelles mesmos que tem prohibido a impor-
hição )de ,&cra;vbs, e'sta se continúa, qem que illegal-
mente, ·em gráo mai6r ou menor, segundo as necessida-· 
d'es do 'trabal~o. · ' ' 

Em ·quan\9 ·houver pbvm em que se • comprem 
e<;cravos, ha )de' ha:v'er quem os vá buscar á Africa para 
os 'vender; e continuandó a augmentar· a prosperidade 
dos d taüos da A'met~ca, crescerá.' a necessidade de bra:-
-ço's para o •frabaH1o 1, ~por i:=;so ·augmentará a i!l)porta-
Çfio de· escravos. Todas as ma'rinh'rrs de guerra do mun-
do reunidas não ba Íàriain para 'bloquear milha:res de le-
guas 1de costa a a Africà' e milhares cle leguas . da costa 
da A mer~ca, aonde hoje se eii.lbarcam e de'sembarcam 
esct'avos . 

. , Sem duvida, pelos cruzeiro's 1hão de ser tomados· mui-
tos navios negreiros; será poT esse · motivo mais· arrisca-
do c traflcQ ;, serão mais ~ltQs os premios de seguro, · e-
cónsequentemente subirão ' os preços dos escravos: isto 
niesmo fará com qvc das espeeulações felizes se obte-
nham lucros enormes; e estes lucros excitarão os trafi-
cantes e contrabandistas a arriscarem-se mais e mais. E' 

..... ,• 

[*] Fo,vley Bux.ton- On ·the' Slave Trade . 



isto o que está aêóntecendo em a:Ig'umas cidàd'es da Ame-
rica: na Havana, por exemplo, aonde em 1838, seg·tindo 
os dbcuméntos apresentados ao Píulamehto por lord Pal-
merston; uma casà franceza realizou em uma unica vla- · 
gem, o gaBho liquido de 70:<2_00 auros; e outros especu .. 
ladóres obtiverám de u-rre s6 riti\1i-o-.,, et~a viagem durou 
apenás quatro ·mezes, ·a som ma, livre · de despezas, de · 
!1100:000 duros! 

Todo o contrahanlio aiJ,gm.!;ntá na rasão directa dos 
lucros; e aquelle que · se faz nà tosta' à e Inglate~ra mos-
tra a inefficac.ia das prohibições' ainda apoiadas por-
grande foi·ça de ter~a e de mar. ·ora uina catga de ne-
gros é o contrabando ma4s facil dé salvar, uma vez em· 
terra, pela facilitlade dà sua remoçã0• do logar' do périg0. 
O bloqueio da ·costa não pdderá fa~er cessar o tra:fiÇ,O , . 
ainda que contrà este fossem empregadàs 'forças rhúito 
superiore~ áquellas que ha possi,bilidade de "em tal bl<>-· 
q}_tei0 ,se empregarem, e que· estas tivessem a maior vi-
gitancia. -Por ventura os almirantes ~rit'annicos qúe ti- · 
veram ás suas ordens numerosas e>quadras com épie blo-
quear os portos de França, poderam impedir que de Tbu-
lon sahisse uma grande expedição, com um exercito a 'bor-
do, e que este exercito fosse .desembarcar no Egypto? -
Que outra esquadra franceia sahisse do porto de Brest, pás~ 
sasse o Estreito ele Gibraltár, e entrasse em Toülon? Não. 
~E como se poderá esperar que navios isoqaàos, •que 
fazem O tr·afJCO, possam ser embaraÇai.los nos mares da 
Africa ·, e da America pelos commandantes dos cruza-
dores, quando estes dispoem de forças insufficientes, e 
fazem um serviço obscuro, de que s6 o lucro das' pl'esas 
os ·p6de -compensar; lucrp que lhes p6de ser assegurado, · 
em muito mais va]or do qué das presas poderiam espe-
rar, pelos especulaélbr·es \i o Trafico da 'Escravatura; lu.:' 
cro que destes podem obter bem . fácil mente; ·como· 
por exemplo, não dirigindo o rumo do seu navio para 
certa paragem , .onde deve passar ó negreiro rio temp0· 
ajustado, sem que da transacção restem vestígios, e sem 
que haja mnis testemunhas d'ella do que o's interessados 
em ··encobri-la. ~ · 

Eu comidcro-que o systema ado·ptadb para levar a 
effeito a suppressào· do Trafico da Escravatu.ra, é intei-
nl.mente erntclo, e estou persundido que o unico meio de 
acabar com o traf1co consiste em acabar com a escra- . 



vidão _.nos· paiie> -aonde e~la. existe, e1 aonde o;; e5ct'avo3. 
são importados . .. 

PeJo ·syste01a q~~ está em vigor pe.rLen.de-se, que 
os innumeraveis chefes africanos, ,independGntes uns dos 
outros, para quem a venda do:i escravos é a principal 
fonte de que tiram os meios para obter _os , ge~eros, que 
os Europem levão á Africa, _e de que, ,p9r habito, j4 
não podem prescindir (como !ào armas, munições, agua~;
dente; tecidos, &c., &c.) sejão embaraçados de .oS exportar 
pelos infmitos portos de uma costa de duas a t.res mil 
leguas de extensão. 
. Pretende-se vedar a ' importação qe escraVOS em tres 
mil leguas de costa da America , __ cujos habitantes e5tão 
p.ermadidos que o trabalho dos negros ~scravos é indis-
pensavel para a conservação e ~;~.ugmento da fortuna que 
cada um possue: isto é, pertende-se que tanto os expor-
tadores 'l:la Africa, como os importadores da A merica, 
e aq11elles que se empregam em fazer o transporte de es-: 
cravos, sacrifiquem á justiça, á humanidade, e, á moral, 
aquillo que elles todos consideram como os seus mais im. 
portantes interesses.- Mas quant~s vezes nqs paizes ainda 
os mais policiados não são esquecidas estas vü;tudP.s em, 
presença do lucro material? E o Governo britannico e_stá 
dando ao mundo um grande exemplo dest_a verdade 
com o rnonopolio do opio que da lndia se manda por 
contrabando para a ChiQa, aonde esta droga, segundo 
os edictos do Governo d'aquelle imperio, vai cada an-
no envenenar milhões de pessoas. O lucro annua[ de 
muitos milhÕe3 de rupías que daquelle contrabando re-
sulta ao thesouro anglo-imlico, faz neste caso despre~ 
zar os princípios de moral e os impulsos da humanidade. 

,Para combater e vencer os interesses do exportador 
e do importador de escravos, e a cobiça audaciosa do 
contrabandista, com o qual são conniventes as popula-
«;;Ões dos litoraes da America e ela Africa, seria pr~ciso 
em pregar meios· de uma magnitude proporcional á ~as ta 
extensão do globo ho.nde se faz . o trafico , e á extrema 
difficuldade de o embaraçar. A,quelles porém .até hoje 
empregados pela G-rã-Bretanha tem sido sum,lJiameu-, 
te inefrcazes em;relação , ao objecto a que era111 desti-
nados. . ,. , . . , 

Ainda que nã-0 tenho presente a lista dos navios ul-
timamente empregados neste serviço especial, c1·eio po-
der dizer, na ,presença d~ nlguns dados, . que o ~eu ,·nu-



mero' no mar 'A tlantico ·, n6 anno de 1838, não chega•. 
va a trinta entre corvetap, brigues e escunas;' devendo 
notar-se que· é neste mar que o serviço se faz com mais 
áctividade e re5ularidade. . . 

· O litóral da Africa occidental e o da America me-
rigional a.tlab~ica, o das Antilhas hespanholas e de. T e-
xas ·, · aonde s·e~ faz o traf1co, offerece uma extenção que, 
tem mais 'de, trinta vezes o comprimento da costa meri-
dion'al de'lnglaterra: assim, suppondo a effectividade de 
trinta navios destinados á suppressão do trafico no Atlan~ 
ti co, o seu serviço poderia com parar-se ao serviço que fa-
ria um s6 navio na costa ingleza do Canal da Mancha 
para obstar ao contrabando. 
· D'aqu i se vê que seria necessario para vigiar duas 
a tres mil léguas de costa, empregar n'aquelle mar mui-
tos centos de na,:ios como cruzadores, para· sei 'conse-
guir· que a effieacia no serviço da suppressão dÔ trafico 
se aproximasse.~ á do óeJviço preventivo do contrabando 
que se faz em Inglaterra ; e mesmo assim o contraban-
do em escravos seria sempre proporcionalmente maior., 
porque haveria occasiões em que nem um s6 cruzador se 
conservaria na· costa africana, como aconteceu em 1838, 
que dando uma epidemia nas tripolações do cruzeiro de 
Serra Leôa, todos os navios, que o compunham, foram 
obrigados a abandonar seu posto durante muitos me-
zes. [ *] . . 
· O augmento que o Trafico da Escravatura: tem · 
tido no golfo de Benin e na Ilha de Cuba, apesar' de 
serem as paragens que os cr uzeiros britannicos tem vi-
giado com mais perseverança e com mais fo·rça,- a pos- · 
sibilidáde q·ue teriarn os traficantes, quando achassem 
grandes difftculdàdes no~ portos do Atlantico '- de trans-
portar os escravos ·' ainda que com augmento de sof-
frimentos, e mortandade destes infelizes, da Africa orien-
tal para as costas desertas da America austral, ou para 
os portos do mar Pacifico, e de os· conduzir destes 
atravez das cordilheiras dos Andes, para o Brazil e óu-
tros pontos;- a impossibilidade absoluta que ha, ainda 
cooperando todas as nações maritimas, d'~ empregarfor-
ças adquadas para simultaneamente impedir a continua~ 
ção dp trafico que se faz nas dua~ costas da A merica , 

[ * ]' Pide Papeis parlamentart>s citndos , 



e nas cl.a A:frica. õccide:Q.tal ~ oriental :;tté o mar Verme-
1ho; o oque. se. f~:~-z pelo M editerrageo da A frioa para a 
T11;rq·ui~ [ * J, -~ o q~e ·1:em Ioga r em algumas Çl.as ilhas do 
Bunda, ~pois que os c~scra vos q\le não são condu,zidos paJ<a 
a AmiJriça;- e pára,:, outros paize_s christãps, .merecem atten-
ção ig~ta.l á ql)e inspirão os que para aUj são levados ~ 
<~ pou,aa utilidade , que se tex;n tirado das colonias funda-
das em Afriea, para a suppressão do trafico,_ o qual com 
a,' maior· aclivida,de se tem coq.tinuado a fazer na imme-
diata visinhança de Serra Leôa, aonde se achãq reuni-
dos tantos r,ecurs0s contr:.'\. elle; são circunstancias· e con-
siderações que tem prod.uzido em mim a convicção de 
que o systema adoptado para a S1kppre5são do trafico da 
escravatura 7 é ,erroneo, e que é quimerica a esperança 
de que por tal syst«;!ma elle possa jamais ser. ex tincto. 
. E' por tanto altamente iqjusta .a ·pertenção de que 
:Portugal s~ja a :vietirna expiatoria do err0 commettiq0 
pelo Governo britann~co na escolha de um methodo insu-
fícien.te para •o fim ·que tinha em · Yista. 

O unico meio de supprimir o Trafico da Esc:ravat~~ 
ra i a total abolição da escravidão na-- Amedca e nos majs 
paizes, onde ella existe, e se importam es9ravc;>s , Dous 
modos se offerecem para chegar áquelle fim, hlm daRdo 
indernnisações pecuniarias aos senhores de escravos, :l:icarn-
do estes livres desde logo, ou dentro de pouço te,rn po, co-
mo se praticou nas colonias britannicas; outro legislan-
do de sorte que os. mesmos escravos vão gradualmente 
receqendo a liberdade, do mesmo modo que foi praticado 
porPortugal em 1773, e depois pela Pennsylvani.aeou-
tros estados da União Americana. Este segundo teria o 
grande inconveniente de não· conduzir p.ro!Jl ptamente a 

_.acabar com o Tratico da Escravatura, que continuaria 
' por. contrabando, por isso julgo que -o_,primeiro h~ o uni-

q> que conviria seguir. Seria pj:ném neçcssario er:npregar 
mui con>ideraveis som mas, que nem todos os Estados po-
deriam Oll estariam dispostos a despender. Entretanto .tal-

. v.ei que recebendo auxílios' , elles se deter-minas,sem a 
uma tão grande ohra de humanidatle. Para eote o~jecto 
muito poderia cooperar a Grã-Bretanha. Ella. que a tro, 
có de mu-itos milhões, libertou do captiv,eiro 800:000 es-
cravos, sendo inv·ocada pelo seu .Governo accudiria se-

" [<;, J f/ide Papeis parlam!)nta::es . 
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gtn·tnnnntc a nuxiliur com parte dos melqs ilecéssnrios 
pmn o resg·ate tlos escmvos nns A ntilhás hespnnholns., 
noBrnxil , u-m Texas, e em outros pnize&. Tnmbem sorin 
conveniente q11o n escrttvidão ccssnsse nos.es lndos mort-
dtonnes dn União A mel'icnnn, ui nel a qw: 'neste· caso, o 
Goven1o bdtunni ·o, viria n pertltn· a poderosa nlavnn-
'CU , que, em t\ÍÚ1p0 de guerra, podcn\ offerccer a popu-
lagão negra livre dns ilhas inglezns , sobt·e o. populugào 
escrtxva d'aquelles es tudos. 

· Se é certo qtle a cobicin dos lucros que do trur1co se 
podem obter h a d~:~ faz er il udh·· os cnu:eiros, não se se-
gue com tudo que o ser viso destes s~ja inutil. A pcr-
·seg.uição e ap-resamento de navios em pregados no trafi~ 
·co é um co>J.veniente preliminar para a abolição total da 
escravidão na A merica . - E pelo qu e respeita ás colo-
nias portu guezas .da Africa, a perse'guição dos· navios ne-
greiros é J e necessidade absoluta, para qtre os individuas 
que tem estaclq habituados a cqmmerciar em escravc.s 
:venham a ter consciencia ele que as restricções inter-
nas e externas os põem na impossibilidade de effeituar a& 
suas transac.ções sem um grande risco de perda: isto com 
'o fim de que .::1quellas colonias se tornem agricolas e pro-
ductivas-unico modo·de poderem ser uteis a Portugal, 
.o que até hoje quasi que não tem sido . Então os capi-
talistas da .metrop0l.e e elas colonias poderão entregar-se 
ás em prezas da cultura, com a quasi certeza de gtan-
·des lucros, -por que terão na Africa portugueza traba-
lho por um preço muito inferior ao do seu custo na Ame-
!rica. 

SECÇÃO II. 

Esclarecimento> historicos .tccrca do trat a<lo pm·a a supprcssão do 
Trafico da Escravatura.-Resumo do tratano negociado ,íquclle J·es-
r.eito, em 18.38.- Corresponden cia de lotd Howard de "Valden com 
lord Palmerston, relativa á mesma negociação . - Despacho de lord 
J>ahnerston de 12 de maio.- Reflexões. 

Portugal foi a primeira p_otencia que se ligou com 
a Grã-Bretanha para promover a suppressão do traoco 
dos escravos negros. As primeiras estipulações datam do 
anno de 1810. Ern 1815, propozeram os plenipotenciarios 
portuguezes em Vienna. cl'Austria aos plenipotenciarir.;s 

I§) 
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·britannicos, ·a· abolição total do Tranco da Escravatura 
para os subditos portuguezes ao fim de oito annos; isto 
é, em 18~3 , no caso que a Grã-Bretanha conviesse em 
desistir do tratado ele commercio de 1810, cujas estipu-
lações se reputavam extrell,lamente lesivas para Portu-
gal. . Esta proposta não foi aceita. Cedeu, por então, 
a abo1i'ção do trafico aos interesses commerciaes , que se 
tira vão daquelle tratado. Celebrou-se consecutiva mente 
o tratado de \'292 de janeiro daquelle anno de 1815: a 
convenção acldicional de ~8 ele julho de 1817; e final-
mente o artigo separado de 11 de setembro do mesmo 
anno. 

O tratado e convenção tem por objecto a s:upp'res-
são do trafico, a concessão do direito ele visita, e de de-
tenção por determinados navios de guerra de cada uma 
elas nações, sobre os navios mercantes ela outra, tudo a<:.> 
norte elo Equador. 

Em 1836 ,· o S·r. duque de Palmella, e lorcl How-
ard ele Walden, plenipoteneiârios nomeados, negocia-
ram um tratado para a suppressão elo trafico tan to ao 
norte como ao sul do Equador. [ ~'] 

Em dezembn;, d'aquell e anuo, o Ministerio a qu e 
eu então presidia obtev>e de Sua Magestacle a sancção 
do decreto de lO do dito mez, que aboliu totalmente, 
em toda .a monarehia portugueza, o Tratico da .Escra-
' 'a tura, e impôs aos transgressores severas penas taes co-
mo o degredo, multas, incapa•.:iclade de servir empre-
gos nacionaes, e trabalhos publicas • 

.Em. 16 de j aneüo de 1837, oubro decreto declarou 
que somente seriam considerados como navios portugue-
zes aquelles que até então tivessen'l nave~ado com ban-
deira portugneza, e os que d 'ahi em diante fossem con-
struidos ein portos portu guezes : pondo-se termo, por es-
te meio, á fra ude de se fazerem compras simuladas de 
navios estrangeiros rara que com bandeira portugueza 
se empregasse m no Trafico da Escrava tura. 

No mes mo anuo de 1837, começaram as negocia-
ções de lord Howard de W alden comigo para a s·uppres-
são do trafico; mas foi somente em 1838, que depois 
de uma longa disc-ussão, couvencionámos em ~um tra-

" [ * J Vide Documentos sobre a negociação do tratado para 
·a suppressão do Trafico da Escravatura. 
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ttldo. composto tle quimc arLigoa, e t.res unnexos deno-
minudos A, contfmdo quatro nrtigos: B, contendo dez; 
e C, contfmdo oito, fn?.endo tudo um composto de trin-
ta e sete arligos, o quul tinha por buze o projecto do 
Governo btitannico que no Governo portuguell uppre-
sentára lord Hovvmd, em 16 de abril d'nquelle anno. [ li!] 
Direi em resumo qJlaes emm as principaes- estipulações 
do tratado em questão. · 

Pelo arligo 1.0 concorda,·u-se em que o Tmflco da 
Escravatura ficaria para sempre abolido em todos os do-
minios, e para todos os· subdit.os das duas Corôas. 

Pf!llo ~.O coneedia-sc o direito recipt·oco de visita, por 
determinados navios de guerra de cada uma das pnrtes 
contratantes, sobre os navios mercantes da outra : deter-
minava-se o modo de se exercer aquelle direito; e de-
clarava-se que podia ser exercido em todos os mares, 
excepto nos da Europa e no Mediterraneo. 

No 3. 0 regulavam-se as estipulações do artigo ~-o 
No 4.0 detenpinava-se corno haviam d~ ser inde-

mnisadas as perdas sofridas por detenção arbitraria ou 
injusta de navios . 

No 5. 0 col!cm·dava-se em que os navios apresados 
fossem julgados por commis?Ões mixtas, compostas de 
juizes portu guezes e inglezes; d.evendo residir uma em 
domínios portuguezes, e outra em domínios britannicos. 

O 6. 0 era um artigo transitm·io ácerca da commis-
são mixta qu e existe peJa convenção de 1817. 

No artigo 7. 0 declarava:-se flUe nenhuma das esti- . 
pulações do tratado poderia ser interpretada de modo 
flUe difúcultasse ou empecesse a navegação e commercio 
licilo, e a livre communicação en tre os diversos do!r!i-
nios da Corôa de Portugal na Africa; e designavam-se 
es tes dum,inios , tanto pelo que toca á Afr·ica occidental ~ 
como á oriental . 

No 8. o determinava-se GJUe os navios mercantes, que 
fossem detidos, poderiam ser .conduziclos perante as cpm-
missões mixtas, no caso que na esquipação elos mesmos 
se encontrassem certos objectos indicativos de se empre-
garem no trafico. 

Em o 9. 0 authorisava-se acommissão apagar, pelo3 

[;] l/ide Papeis sob1:e . o Trafico da Escravatura, apresenta-
dos ao Parla:mento em 1839. 



12 

fundos proceden tes de presas, alguma. som ma de clinhei-
ro proporcionada á estalia que ·hotnesse soffrido o navio 
cletido, mas não condemnaclo pela commissão. 

· No 10.0 convenCionava-se que os n~vios condemna-
dos fossem inteiramente desmanchados , ·e vendidos em, 
pedaços separados. . 

No ll. 0 concordava-se· que as tripolações dos navios 
sentenciados fossem postas á disposição do Govewo do 
paiz cuja bandeira ·trouxessem , para serem julgadas se-
gundo ' as Leis do mesmo paiz, assim como tambem o 
dono do navio, mais interessados, e agentes. 

No 1 ~ .0 es tipulava-se que os negros achados a bor-
do seriam restituídos ao· gozo da liuerda_d.e, educados nos 
principias da religião christã, e ensinados ás artes meea-
nicas e m que podessem ganhar meios ele subsislencia. 

No 13.0 declarava-se que as ac tas, ou instrumen-
tos annexos ao tratado deveriam formar uma parte in--
tegrante delle. Estes e-ram os seguintes:- • 

A- Jnstrucções para os navios d~ guerra, destina-
dos a impedir o Trafico da Escravatura. 

B- Regulamento para as com missões mixtas. 
C- Regulamento para0 tractamento dos negros li-

bertados. 
No ·artigo 14 .0 convencionava-se-que no fim de dez 

annos, contados .da troca elas ra lif1cações do tratado,. 
cada uma das duas Corô::~s t eria direilo n requerer um a 
revisão de qua.esquer das suas estipulações, ou das de' 
seus annexos, com tanto que nesla revisão se não ata-
cassem os principias es tabe-lecidos' no artigo·1.0 que abo-
l-ia pa·ra sempre o trafico~ e considerava-se como suspen-
sa ;_, estipulação em que h ou vesse-dú viela até que ele com-
111 um acôrdo fosse di scutida e de(initi vam ente resolvida: 
devendo a Corôa, que quizesse requ.érer a 'revisão, com-
municar á outra Corôa, seis mezes antes, a sua inten-
ção. · 

No 11> .0 concordava-se que o sobredito tratado sub-
stituiria todas as an teriores estipulaçl3es relativas . ú sup-
prcssão do · Trafico da Escravatura; e qu e o mesmo tra-. 
tndo ·não invalidaria as obrigações contrahidas pelos an-. 
t igos t ratados de a-lliança, amizade , e garantia, ce-
lebrados ent re as duas Corôas , que pelo arti'go 3.0 do 
trataelo ele ~~ de j aneiro de lSlõ foram renovadas. No 
mesmo artigo lõ se designava o periodo em qu~ o tra-
tado deveria ter execução na Africa .; e o prazo de seis 
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mez·es, ou antes, s~ fosse po~sivcl, para a troca das ra-
tificações. 

Ao tratado sobredito seguiaR1-se ·os t~;es annexos,. 
cujos tituJos já. f1cam acima mencionados. . 

No decurso da negociação havia eu proposto que 
o Governo britannico garantisse a Portugal ·as suas co-
lonias africanas, e lhe desse um auxilio naval e terreste, 
no caso de n' eUas se verif1car alguma revolta proveni~
t.e da execução do tratado_. E posto que se não havia 
tomado resolugão defmüiva sobre este unioo ponto, q~e 
D:evia formar um artigo addicional ao tratado, comtu-
J.o, se a sua discussão houvess~ terminado, não po'deria 
deixar de haver usôrdo ; porque a offerta de lord Ho-
-ward de vValden, e a minha ultima proposta se apro-
ximaram de tal·sorte, que . facil seria a sua combinação. 

Este era o estado ein que se ai.;haYa a negociação 
no dia \2 3 de maio de 1838 , ein que lord Howard de 
\ Valden partiu de Lisboa para. Londres. 

Outros factos rnenciona.r.ei agora cujo· conhecimento 
.é conveniente para se poclef fonl)ar um juizo exacto de 
todo este negocio. 

Em data de 7 ele maio, escrevia lord H~m'ard de 
'\Valden a lo~d Palmerslon o s~guinte: . 

" Tenho a honra de informar a V. S .a que se tem 
" feito taes p;:ogressos em a negocjaçã:o deste tratado ., 
')que nenhum principio rest~ para ser discutido ou con-
" testado pelo üsconcle de Sá ela Bapdeira. " 

, Varias alterações nos detalhes do tratado foram 
, .exigidas por S. Ex.a, mas são taes que, espero, não 
" pfej udicarão a feitura do tratado , ao passo que o to r-
'' narão menos desagradavel ao público _portuguez , e 
"desvanecerão q uaesquer pretextos sobre' que os clubs 
'~possam a.rr_anjar opposição á sua ratincação, quando 
~' fõr apresentado ás cõrtes . . " [li'} 

O officio . .que contiBha esta eommunicação foi re~ 
cebido por lord Palmersto:a no dia 16 do referido mez; 
[§] mas já no dia 102 lord Palmerston havia expedido a 
lord Howarcl de ' iValden copia de uma mensagem · da 
cam:;u;a dos communs a Sua Magestade B_ritannica , 
na qual ,pedia a SuaM agestade que se dignasse de entrar 

[ ~'] f/ide Pap.eis parlamentares citados. 
{§) Iclem. 
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em ajuste com a potenciu~ estn:íngeiras pa.ra que o Tm-
flcO da Escravatura fosse declarndo piralal'ba, e os in- . 
cursos neste crime punidos como piratas; lamentando 
por essa oecasião a mesma camara qu e Portugnl não-
tivesse cumprido as obdgagôes contrahidas, fazendo um 
t ratado com a Grã-Br tanha. 

J:.sta copia da mensagem destinada a sfn· apresenta-
da ao Governo portugue.~, vinh.a ncompanhada de um . 
deHpacho que lord Palmerston mandav11. tambem apre- . 
sentar a este Governo: n'aquelle despacho se dizia n-
tre oú.tra.s causas : 

, Que o G overno bl"it.a.unico nã.o podia permittir a 
"continuação do systema de pkataria e de guerra á 1·aça 
"humana feito, impunemente, debaixo dà: bandeira por-
" tugueza. - Que o. Governo britannico pagára a Por-
" tugal f. 600:000 para a total abolição do trafico; e 
"que havendo- Portugal recebido o preço da sua coope-
" ração ainda não cumpríra a parte- eJ.Ue lhe tocava das 
"reciprocas condições. - Que declarava qu.e se Portu·· 
"gal por mais tempo se demorasse em concluir o tra-
,,.tado proposto pelo Governo britannico , este, sem 
, mai>S dilação,. procederia a preencher pelos seus pro-
" prios meios' o nm para que tivesse deixado ele obter 
, a cooperação de Portugal. " [''"' J 

Ao oflicio· em que lord Howard de 'Valden falla-
va dos progressos da negocia.ção do tratado, respondeu 
lo-rd Palme-rston em. 19 de maio. [§] 

Todavia lord Howard de W alden ni'ío se limitan-
do a pedir que o traf1co fosse declarado pirataria, jul-
gou acertado (sem e>perar re;posta ao seu offlcio de 7 . 
de maio, em que informava o seu Govern'o do adianta.: 
mento em que se achava a negociação) apresentar, no 
dia 18 , ao Governo portuguez cópia do despacho de 
lord Palmerston. 

Ninguem poderá ' duvidar que, . uma communica-
ção, que á ameaça. unia uma alteração de factos his-
toricos, composta em des'credito de Portugal, d.evia cau-
sar a mais penosa· impressão no Governo portugu ez; e I 
ninguem deixará ig·nalmente de reconhecer que uma tal 

["' J Vide Documentos officiaes relativos á negociação do tra-
tado para a aboliÇão do Trafico da Escravatura. " 

[§] Vide Papeis parlamentares citados . 



1!; 

.cbmmunicaçao, feita qüando se estava a ponto de con-
cluir amigavelmente o tratado, seria o meio J7lais ap-
propriado de que se pod(~ria fazer uso no caso de se ter 
em vista o rompimento da negociação. Entretanto, es-
ta continuou, e quatro dias depois estava concluicla, não 
só quanto ao tl:ataclo, mas tambem quanto aos seus an-
n exos . 

. A nova pertenção de se declarar pimtaria o Tran-
co da Escravatura não foi admittida; -mas em seu lugar 
prometteu-se uma declaração eventual, e-m cujas bazl% 
havia lord How ard de Walclen concordado, como se .vê 
da carta particular que me escreveu, e que se .acha im-
pressa com a nota, datada de 11 de setembro, que o 
Sr. barão ela Ribeira cle-6abrosa dirigiu ao nobre. lord. [~'] 

A' communicação feita ao Governo portuguez, e;m 
off!Cio de filO de maio de lorcl How,arcl, por ordem do seu 
Governo de l~ .do mesmo .mez , foi respondido, .em no-
ta de ~"2 , na qual , depois de se defender Portugal das 
gratuitas accusações que se l~e fazia-m, e de se exporem os 
mo ti vos que ,este paiz l:inha para no tratado não decla-
rar pirataria .o Trafico-da Escra vattua, .dizia-se que - " se 
., o Governo britannico viesse a concluir ajustes com as 
"grandes potencias ela Europa, possuidoras ele colonias, 
"para que o traflco fosse declarado ,pirataria, o ·Gover-
" no port.uguez , não podendo a .este respeito tomar a 
,, inicia ti v a , não teria du-vida .ele então annuir a uma 
"'~' t'al declaração. " 

Depois ele se haver passado com lorcl Howard o que 
fica dito , foi .com a maior ,aclmirasão que li na sua no-
ta ele 5 de ·m aio ultimo, dirigida .ao Sr, barão ela Ribei-
ra ele S.abrosa, [§] em resposta .a outra que, em 6 de 
outubro de 1838, eu havia escripto a l\llr. J emingham 
(então encarreg.ado ,de neg.ocios .clacGrã-Bretanha e,m Lis-
boa) o seguinte :: 

" O abaixo .assignado levou sem du·vida, pa,.t;a of-
, ferecer á consideração elo seu :Governo, aquelle ·pro-
"jec'to incompleto de tratado ; porem nao convei~b ' nem 
"podia convi1· nelle, porque .não estava. ,authm:i~ado JPara 

[* J Vide ·Docu·menios officiaes relatiYos á negociação do tra-
tado para a suppressão do Trafico da E scravatura. 

[§] Idem. 
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,, o fazer , nem o pod.tJritt t\l r f:ls3Ün fdlo, na coi'l 'oTmi ... 
" dade do theor 'las suas instrucçües. , 

. E mais adiante diz que·: )) tem in:> tn~cç )es do seu-
" Governo -pura pl'oleatm·, ttma '\102 por todn-.<>~ ontrn us 
" tenta ti v as feitas tão repetidus veiles , na nota do vis-
~' cohde de Sá. , para fazer crer qüe às propo~tas do vis~ 
~~ opdt} de S<t, das qliaes o Gov(;)rno l<ritu:nnh.:o niio po-
, dia occupar-se por um momento; deverinrn_ sm· consi-
, deradas cori1o estipulaçõe con v~ncionndus .entre os doua 
~)Governos, 9U pelos seus plcnipotcndarios. n 

PaTa demonstl'nt' u.quolla asserção serviu-se lord H ().o 

wanl. de duas cÇtrtas particulares que eu lhe havia escd~ 
pto, uma em l\2 e_ outra em 30 de maio de 1838, na ul-
tima das.quaes lhe fallava em uma conversação que ~uas 
Magestades a Rainha, e Seu Augusto Esposo se dignaram 
de ter comigo relativamente -a uma carta que a El-Rei 
escrevêra Sua Magestade a Rainha da Grã-Bretanha.-
E' muito para notar que esta correspondencia parti-
cular, e ainda a muito m_ais paytic-ulm conversação de 
Sua.s 'Magestades, fossem pela ·nota de- lord Howard 
de Walden introduzidas em uma discussão diplomatica. 

Como eu, quando sahi do minister io, não tivesse 
deixado na secretaria cl'estado dos negocios estrangei-
ros as cartas particulares, que recebi do nobre lord, pe-
làs· considerar não off1ciaes; escreveu-me o Sr. barão da 
Ribeira de Sabrosa, pedindo-me informações áccrca da 
correspondencia citada pelo m,inistro britannico; infor-
mações que dei remettendo a S . Ex.a as cartas que ·aquelle 
ministr9 me escrevera; j ulgando~me autborisado a proce-
der assim, . á vista do exemplo,dn:do por lord Howard, 
que havia posto á âisposição do seu Governo as cartas 
particulares que de mim havia i·ecebido . [* J 

· Remetti toda a correspondéncia que possuía relati-
va a,o o~jecto em questão; e tanto dessa corresponden-
cia, como ·de outros documentos do proprio 'ptmho de 
lord IiowCtrd, que se acham na secretaria respectiva se 
serviu o Sr. barão para mostrar com toda a evidencia 
que o tratado e seus annexos se 'achavam convenciona-
dos quando mylord partiu de Lisboa para Londre~, em 

' [•'*] Veja-sP, a nota, âe 5 de maio de 13-3!1, de lord Howard 
ao Sr. barão da Ribeira de Sabrosa. 
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. ~B de rnt"Lio; faltando unicatnente o artigo addicional . ·· 
ácerca do qual não tinha havido discussão fmal. " 

Eu, agora, simples particular, rat-if1co o que disse 
como ministro dos negocios estrangeiros - "que, no dia 
" .\ll~ de maio de 1838, o tt·atado pa1·a a swpp1·essão do Traji-
., co da Escravatura , e os seus t·res annea::os , se achavmn 
., a:ftlstados e terminados. " E se lord Howard de VValden 
p odesse abstrahir do caracter que, em Lisboa, tem de 
.ministro plenipotenciario, sob o qual enviou ao Gover-
no portuguez a nota de 5 de maio de 1.839 , redigida 
em Londres, e mandada, por ordem expressa de lord Pal-
merston, assignar e apt·esentar, sem a minima .alteração, 
[§] ett me dirigiria ao nobre lord, e o convidar~a a que 
no seu caracter de cavalheiro confirmasse o que acabo de· 
asseverar ~ 

SECÇÃO III. 

Çomm.unicação ao . encarregado de. uegocios britamj'ic.o. -Reposta, ~ 
perten~ões inadmissíveis do Governo britannico.- E xamina-se se o 
Governo porluguez era hostil aosintere~ses ingieles, ou ·sc lo~d P al-

- mel'Stou áos interesses de Pol'tngal. - Conferencias com lord H c-
wartl de W alden.- O que elle escravia a lord Palmerston . - Con-
seq uencia. - Imputações· ao Governo portnguez.- Medidas por este 

· tot~adas contra o tra1ico- - Infor mações infundailas do plenipotcu-
. dado bi'itannico. · 

Voltando á narração historica, direi, que, em ~9 de 
maio, escrevi ·ao encarregadq ele negocios britannico, 
.M r. 'J crningham, convidando-o a que solicitasse do se u 
Governo os poderes necessarios para assignar o tratado 
concluído por loTd Howard . de Walden comigo , e pm·a 
disctdi1· e assignm· o artigo add icional. , . 

No 1.0 de a!?iosto me dir.igiu Mr. Jerningham d uas 
notas. Na primeira dizia que "havia recebido poderes 
, . pma concluir e assignar um tratado para a suppres-
~ sãol<do trafico dos escravos." 

Na segunda, que fl>ra redigida em Londres, e que 
vinha acompanhada de um projecto de tratado, tambem 
redigido na mesma capital, se-considerava o tratado ante-
rim·mente negociado com lord Howard, como um cont?·a-

[§] Vide Papeis parlamentares .citados . 
3 
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projeêto meú! E se decln.rava que "qualquer u1teri~rpr0:.. 
"posta de alteração np projecto apresentado, ou qual,quér 
~, ·demora que houvesse na conc1usão do tratado, seria 
,, considerada pelo Governo britannico como uma recu-
.;, sação da p<irte de Portugal a cumprir as obrigações a 
"que estava ligado." E ainda accrescentava 1\ir. Jer-
ningham " que tinha ordem ele se recusm· a 1·emette1· 
"ao ;;eu Governo quaesquer propostas que se jhessem pelo 
" GoDenw porttbgue7o, q·ue aquelle houvesse regeitaclo . [ *] 

Depois disto declarou-me Mr. Jerningham, em con-
fereneia que comigo teve,-" que estava authorisado a 
" assignar o tratado , mas não a negocim·. " 

Em o novo projecto apresentado) havia lord Pal-
mersto:n inserido estipulações a..que Portugal não podia, 
nem devia, acceder: como, por exemplo, a pe7"Petuida-
de de todas as estipulações do tratado e seus annexos : 
o m·bitrio que se deixa v a aos crus adores ' britannicos 
.sobre a navegação portugucza, que elles poderiam á sua 
-vontade anniquillar nos mares da Africa; o de continua-
?'em a vexar as colonias portuguezas, ·como já o tem 
praticado. .· . 

Alem disto, havia tambem neste projecto consicfe- · 
.raveis alterações nas clausulas ajustadas por mim com 
lord Howard,- clausulas conformes com as estipulações 
dos ·tratad.os de 1815 e 1817; e com as .que em 183;},·, 
a Grã-Bretanha convencionára com a Hespanha. Tarri-
bem havia suppressão de certas clausulas e introduc.ção ·. 
-de algumas novas: umas, contrarias ao&'interesses de Por~ 
tugal; outras, offensivas á dignidade de uma nação 1n- ~ 
dependente; parecendo tod'as calculadas com o fim de ·· 
poderem os commandantes. dos cruzeiros empregados con-
tra o trafico livremente e sem responsabilidade, ou re-
ceio de castigo, perturbar, ou opprimir a navegação 
licita, o commercio, e as colonias. Africanas perten-
centes a Portugal. [§] 

Assim, o Governo portuguez jamais podevia ad-
mittir o projecto de tratado, apresemtado por M1'. Jer- · 
ningham, sem que n'elle se fizessem previamente mui 
grandes alterações tanto em doutrina , ' como em redtic·-

[ ;;.] f/ide Documentos officiaes citados. 
[§] Iclem.- Nota de 6 de outubro de 18'38 do vi~conde d~· 

~á. da Bandeíra a :t\1r, Jel·niBgÀílm, 



cão. Porém a declaraçãõ que elle fizern, em a nota que 
~companhou o projecto, constituiu o Governo de Sua. 
MaO"estade no dever de o regeitar, em consequencia de 
se p~rlender que o acce~tasse .sem preceder discussão al-
<Tuma. Não parece poss1vel que este resultado .deixasse 
~Í-e ter sido previsto pelo Governo britannico 1 quando 
enviou as suas instrucções ao seu encarregado de nego-
cios. 

A nota ·que, em 6-d~. outubro de 1838, diri<TÍ a 
Mr. Jerningham, já publicada, de.senvolve suffiCie~te
mente este objecto; e n 'ella se acha à declarac;.ão seguin-
te:-,que (oGoverno portuguez) estava prompto a as-
" signar o tratado convencionado com lorçl Howard, e 
, .a fazer no artigo addicional as modificações que a 
"con Yeniencia dos dous paizes exigisse." 

Note-se porém: -I.• A conimunicação ao Gover-
no portuguez do despacho de lord Palmerston, de Hl de 
maio de 1838, (contendo accusações infundadas e inju-
riosas contra Portugal) feita quando . o tratado estava a 
ponto de concluir-se. \2." A rejeição do tratâdo pelo 
Governo br,itan11ico, depois de negociado. pelo seu ple-
nipotenciario. 3." As decla·tações e exigencias apresen-
tadas por Mr. J e:rningham, as quaes, ·era daro, -que não 
podiam ser admittidas. . 

De taes factos poder-se-ha tirar a consequencia que 
tão singular procedimento tinha por objecto impedir a 
conclusão fir;tal do tratado, com vistas que seriam extra-
nhas ao mesmo tr~tado; parecendo tambem que se pro-
curo1t desacreditar a administração que então dirigia os · 
negocios de Portugal, a qual o ministro inglez, em Lis-
boa, considerava ho.stil aos interesses da Grã-Bretanl1a • 
[ * J asserção que .não tinha fundamento~ como por veze~ 
expressei a lord Howard, pois que o Governo :portuo·uez 
considerou sempre como muito valiosa a alliança 

0
bti-

tannica, a qual se deve estreitar por conven.iencia reei- ' 
proca ~ que é aquella em que os interesses· de cada na- · 
ção são igual e realmente attendidos ; não tlevendq con-
siderar·se acto de hostilidade o haver-se, ern 1837, céil-
locado o commercio britannico em- Portugal no pé <;l,a? 

[ *] '/7ide Papeis parlamentares; e nelles o of:ficio dE' 1 '1 
de fevereiro de 1839, de lord Howard de Walden a lord Pal-
merston, · · · · 



nações mais ·favorecidas, quando o commercio portuguez 
nã.o gosa de privilegio algum na Grã-Bret~mha.·, depois 
que, em 1831, uma administração, ·da quallord J?al-
metston fazia parte, augmentou os direitos s.obre os vi- . 
nhos portu gueze3 , igualando-os com os ele França; ao 
mesmo tempo qu e , segundo as es tipulações 'então em 
vigor, elles deviam pagfir uma terça parte menos que 
os vinhos francezes; sem que ácerca de uma medida . 
tão importante 'fosse ouvido, ou pelo menos pre:;venido 
o Governo porluguez. Tão contraria á justiça foi julga-
da aquella medida que, um membro distincto do par-
lamento, referindo-se ao Governo britannico, disse: " que · 
, este procedia assim com Portugal por que era uma· 
':nação fraca, em quanto. que a GTà-Bretanha era uma· 
"nação mui to forte. " 

Não existe um unico facto em que possa fundar-se 
a mais leve conj ectura de que o Governo portuguez te-
nha sido hostil aos interesses ua Grã-Bretanha; haven-
do corntudo alguns, que sem gra·nde violencià nos con-
duziriam a attribuir a lord Palmerston esse espirit0 de 
hostilidade conlra os interesses de Portugal. • , 

Tem haúdo neste pai~: desavenças entre partidos 
politicos; e chegando infelizmente a . correr a sangue . 
portuguez nos campos de batalha, não só os agentes do 
n.obre lord não interpozeram officios de paz e· concordia, 
q_ue certamente seriam recebidos com gratidão; mas até 
n_ão f1 càram de todo isentos da smpeita de haverem tido 
aJguma parte influente e determinante nos acontecimen-
tos que conduziram esses partidos . ao f.unesto conflicto. 

São tambem características do espírito do hobre 
lord, e da administração de que faz parte, . as ordens em 
conselho de Sua Magestade Brítannica, datadas ·de 10 
de maio de. 1837, pelas quaes os n avios e os procluctos 
d~ Portugal que enttam nos· portos britannicos, tem que . 
p11gar direitos differenciaes desproporcionados; em q ua n- ! 
to os navios. e 03 productos britannicos, .que \'em aos 
p9rtos de Por.tugal, tem continuado a ser considerados 
como os das nações mais favorecidas . 

E' outro facto a lieclamação que se fez ao Gover- . 
no portuguez do pagamento immediato da somma devi-
da pela manutenção da divisão auxiliar ingleza, que, 
em 18~7, veiu a Portugal; somma que o nobre lord 
não curou haver do governo de D. Miguel. 

E são do mesmo genero uma grande parte das re-



clamações J?ecuniarias de subditos britannicos , exigidas 
pelo nobre lord ·, visto serem. destituídas de justiça e de 
fundaniento, quer nos .tratados ex istentes entre as duas 
Corôas, quer nos princípios geraes do d ireito das <Jcn-
tes; accrescendo a isto ter o nobre lord, antes d.e qual-· 
quer préYia discussão com o Governo portuguez, e con-
sequentemente de seu motu proprio; arbitrado algumas 
das som mas, reclamadas, arrogando por este 'medo (ao 
que parece)~ a estranha pertenção de impô r contribuições 
forçadas a uma nação indepeúclente e amiga. 

Taes n;clamações, como o são bn uitas destas, ele som-
mas não devidas ou não liquidadas' exigidas pereinpt0-
riam ente; se obtidas pela ameaça , assemelha1'n~se a 
uma verdadeira espóliação, aggravada a.inda pelo co-
nhecimentb, que o nobre lord ha de sem duvida ter, das 
apuradas circunstancias em que •se tem achado as fman-
c;;as de PortugaL · · . . 

. Se estes e outrçis factos poderiam fundar a conjectu-
ra de que o espüito do nohre lord tem sido nostíl aos 
interesses de Portugal; a sua lin guagem tante na cot'-
respondencia ofticial, como no Parlamento não eoncor-
retia menos .para assim se acreditar; linguagem bem 
diversa daquella usada pelo nobre lord nas discussões 
parlamentares 'a que tem çlado logar o caso do navio' in-
g-lez Vixen , apresado no mar Negro pelos cruzadores 
Russos: a ques.tão dos limites territoriaes dos Estados 
Unidos; e·da provi.nciá britannica da Nova-Brunswick ; • 
e a questão entre a Grã-Bretanha. e a França ácerca do 
commercio da goma copal na costa de Africa. próxima a 
Portendic: discussões em que. não injuriou os ,Governos, -
com quem o d' Inglaterra tinha differehças, como praticou ' 
~om o àe Portugal. . · · · · · 

.Em verdade ,, não parec~ que o nobre lord 'tenha ' 
tido em vista a conservação daquelle espírito de mutuá 
sym patia, amizade e benevolencia, que 'h a seculos tem 
existido entre Pqrtugal e a Grã-Bretal!ha·~ cimentàdo 
em longas allianças , e multiplicados tratados, e mani.,. 
festado por occasião de porfwsas guerras, em que qS ban-
deiras das duas nações se viram tremular umas a par 
das outras. Com tudo seria de grande utilidade reei pro-·· 
ca que aquelle espirito de benevolencia e amizade se 
conservasse, e respeitasse entre ambas as nações. 

A administrasão po.rtugtteza foi posta no seguin-
te dilemma: 
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A..:ce ilnr sem àiscuss&o o projecto do tratado di-
ctado por lord Palmerston: subscrever a cond·ições no-
civas a Portugal, e fi car por i sso 4esacreditada para 
com a nação portugueza; 1- ou- regeitar o proj eclo , e 
expor-se por isso a ser desacreditada perante a G rã-Bre· 
tanha, e o mundo civilisado. 

A prova disto acha-se no discurso de lord Palmer-
ston ; e no off1cio que em data de lá de feve reiro de 
1839 [·:!'] lhe dirigiu lord Howard, no qual , referindo~ 
se á hypot}lese de não ser acceito o pr~jecto, participa 
haver-me dito que: " Portugal seria denunciado como 
"protector do traru.:o em escravbs; e no Pa rlamen to bri-
" tannico as medidas a~ mais fortes contra Portugal se-
'' riam recebiJas com acclamação, e· os discursos ~-:;. m ais 
"injuriosos contra o Governo e a Nação iriam sem res-
" posta para todas as partes do mundo, em quanto as 
, replicas que nas côrtes se fizessem contra a Grã-Bre- · 
':lanha não seriam ouvidas ou lidãs fóra de Portugal. ,; 

Esta ameaças foram realisadas pelos discursos pro-
feridos por lord Palmerston e outros. 

Lord Howard de W alden, depois da sua volta a 
Lisboa, teve algumas conferencias comigo, em que se' 
continuou a tratar da negociação para a suppressão do 
Trafico da Escravatura; e alguns extractos do que em 
taes conferencias se passou, extrahidos da corresponden-: 
cia de lord Howard com lord Palrnerston, [§] vão mos-
trar ainda que o GoverU'o portuguez' estava prompto a 
assignar o tratado anteriormente negociado. 

Ern ~6 de novembro , escrevia o plenipotenciario 
britannico, que havia tido uma conferencia comigo, e 
que eu, mostrando forte indisposição contra o projec to 
de tratado apresentado por Mr. J erningham lhe decla-
rára "·que estava prompto a assignar um t ratado para a 
"effectiva abolição do Trafico da Escravatura, mas que 
" devia ser tal que fosse confo.rme com a dignidade da 
"nação. E que estava prompto a assignar o tratado na 
"fórma que ( elle nobre lord) o havia deixado em maio 
"ultimo; abandonando por em q1~anto o proposto a1·tifro 
"addicional , deixando este objecto para ser tratado ~e
" paradamente." 

[ *] Papeis parlamentares citados. 
[§] Idem. 
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No ·1.0 de cle%t!-mb1·o; e3cre':ia o noLre lord, que ha-
via tido -uma conferencia comigo, e que propondo err-
trar no exame do .projecto apresentado por M r. J ernin-
gharri , eu me negára a isso., ·. dizendo q:ue _: " e&tava 
"prompto a renovar a negociação no projecto de trata-
" do como ücára á sahida delle ( lord Howard) de 
"Lisboa; mas qHe, em consequencia das declarações, 
"em nome do G·overno britannico, com que fôra acom-
" panhado o ultimo projecto, me, era impossível nego-· 
"ciar sobre elle." • 

Em !!l4 de jane?.ro ele 1839, escrevia o mesmo di-
plomatico ao seu Governo, que - "me havja informicJ:-
" do que não tinha authoridade para jfJJ%er- concessão al-
i•gwnia, de qualquer natureza que fosse, l:!- r~speito dos 
'' ultimos pvntos de differença. " 

Em ~~ de fevereiro, escrevia, que; em uma con-
ferencia que tivera comigo, eu lhe dissera:-" que pa-
" ra provar o grande desejo que tinha de terminar todas 
"as differenças, lhe mostra v a varias notas sobre as prin-
" cipaes : por exemplo, que a garantia pedida por 
"Portugal f1cnria reduzida a uma promessa · gerál· de 
"um soccorro naval, ,quando fosse requerido: que otra-
" tado. negociado por mim com elle ( lord H0w.a1·d) se~
" viria de baze á discussão &c. · 

E accrescenta que me dissera, apenas lêra o meu 
Memorand1~m, " que. t~es propostas eram inteiramente 
"inadmissíveis; e que não podia entrar em novas nego-
'' ciações quanto ás estipulações, nem fazer alteração 
"alguma no projecto apresentado ao Governo portu-
"gue-z; e .que se (elle) tivesse de assignar um tratado, 
"deveria ser em stricla cMformidade com o pr-ojccta· 
" que se achava em meu poder. " 

Estes extractos tornam evidente : 
1.0 que em quanto exerd as funções de secretario: 

d 'estado dos negocios estrangeiros, o Governo portuguez· 
esteve prompto a assignar o tratado negociado entre mim; 
e lord Ho,vard: a modificar o mesmo tratado; e até · 
mesmo a deixar de parte o artigo addicional para de-
pois de concluído aquelle se tratar separadamente. 

A mesma disposição tambem existiu na adminis-
tmção do Sr. barão da Ribeira de Sabrosa, como se yê 
nos papeis ofüciaes que se tem publicado. 

~.0 que lord Howarcl não s6 não acceitou aque11a 
proposta, mas declarou mui positiYflmentç que não ns-



signaria tra,ta:do algum · que não fosse em str·icta confot-
'l[bidade com o projecto .. mandado de Londres , e •llli re-
digido. 

De tudo isto parece ser necessaria conseGJUencia nào 
querer o Governo Rritannico chegar á conclusão do tra• 
tado. Sem indagar agora que fms se teriam em vista pa-· 
ra um tal proceder, direi, que aquella não conclusãb j á 
serviu de pretexto para o Governo britannico legislar, por 
meio. do parlamento, para os subditos portuguezes . -
O tempo ha·de mostrar quaes outros motivos poderia te r 
o nobre secretado d'estado quando "no mesmo parlamen-
to, sob aquelle pretexto· procurou torriar a nação portu-
gueza e o se:u Goverpo odiosos aos olhos do mundo civí.,. 
lisado. 

No officio citado··, de ~ 1 de fevereiro de 183 9, qu e 
lGrd Howard de vValden diúgiu a lord Palm erston diz: 
['~] -"concluindo o meu relatorio sobre as longas con-
" versações que ultimamente tenho tido com o visconde 
"de Sá da Bandeira, acho que devo dizer, que as jul-
" go inteiramente como de nenhum resulLado pratico, 
"por que considero que S. Ex.a está dominado por algu-
l' ma influencia invencível. 

· , O nobre lord, por yezes escreveu neste mesmo sen-
tido, e em uma dellas dizia : -que " se o tratado se não 
"concluía, era por deferencia que .(eu) tinha para com 
"alguns dos meus adherentes politicos, que eram in-. 
·" teressados no trafico." [§] 

Em outro officio se exprimia assim:-'~ eu não attri-
" buo ao visconde de Sá da Bandeira· o desejo de proteger 
"o Trafico da Escravatura; por que acr(ldito que elle tem 
"uma alta idea do valor é recursos das colonias Africa-
" nas de Portugal , e pensa que se forem bem dirigidas, 
''abolindo-se o systema despovoador da ex portação dos 
"negros, ellas podem substituir • para a mãe patria a 
, perdj\ do Brazil. Estou porém convencido de que o in-
" tento do visconde de Sá da Bandeira é demorar; com 
>'o fim <;!.e escapar ás diarias perseguições daquelles, q~1e, 
, por meio de intrigas activas, se oppõem á ali>oligão do 
, Trafico da Escravatura; e que elle pensa pod.er conci-
" liar, até certo ponto, pessoas que politicamente julga 

[ *] "f/ide Papeis parlamentares citados. 
[~] Idem, . · . 



"ainda im portnn tes :, concedericJo:-lhes um 'espaço ' um 
"-pouco mais longo para as su-as transacções, antes de 
"lhes cortar a fonte de grandes vantagens, cuja perqa 
, ,pôde provocar hostilidade vingativa, - inconveniente 
"para o Governo durante as proximas eleições." [ * J 

- Esta mesma supposigão me foi patenteada tambem 
a mim _ mesmo por lord Howard, e por mais de uma vez; 
ao que eu lhe respondi quo nUnca ílinguem rme diri-
gíra uma unica palavra durante a no~sa negociação do 
tratado, pró ou contra este : que eu não conhecia em 
:Portugal pessoa alguma que se àccupasse no traflco: 
que o mesmo Governo britannico, que tão solicito tinha 
sido em mandar ao Governo portuguez accusações ·con-
tra alguns dos seus empregados fóra de Portugal , ne-
nhuma suspeita havia manifestado até então, e por tal 
motivo; contra portuguez algum res·idcnte em P01·tugal. 

'Que a unica suspeita apresentada pelo Governo bri-
tanriico -se referia a uma sociedade que pareda exÜ;tir 
entre alguns indi viduos estrangeiros i estabelecidos em 
Lisboa, etc. , 

E conseguintemente :que quanto a ta:l respeito ti-
~ham dito, tanto a elle lord Howard, como a: lord Pal-" 
merston, era falso; o que para ambos sería evidenté, se 
refl.ectissem áce1 ca dos meus actos contra o trafico,. e at-'-
tendessem a que nenhum ministro da Corôa: -tinha àté 
então havido em Portugal, que com mais perseverança 
do que eu o tivesse perseguido. E notei; como prova de 
que .nenhuma attenção havia a favor dos traficantes e~ 
escravos, gue, em 1835, proposera eu ·na camara dos 
pares, de que era membro, a. total abolição daquellc 
trafico. 

Que sendo ministro, em· 1836, fizera redigir o de-
creto de lO de clcr.e~;nbro, gue Sua Magestade a Rainha 
se dignou ele firmar com a Sua Real assignatura, e que 
foi referendado por todos os ministros ; no .qual- se im-
põem severas penas aos traficantes· d'escravos. 

Que eu mesmo tinha outrosim recommendaclo aos 
consules de Portugal, e aos governadores das colonias a 
execução litteral ·do decreto- de 16 de janeiro de· 1837, 
que define quaes navios se deveffi\ consider-ar 'como por-
tuguezes.. · 

L*] Vide Papei's parlamentares: citados.--
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. Quê pehi. se(;retaria d' estado dos negoc'ios estrarigei- .. 
ros a meu cargo, havia sido demittido o .eonsul de Por- · 
tugal :em Havana; e se retirou o exequat~w ·ao de Di- .· 
namarca em Cabo-Verde, por se acharem conniventes 
naouelle infame traftco. 

< Que fuí eu mesmo que .dei as mais positivas in-
struclSÕes· áos eommandantês dos navios d~J guerra· por'tu-· 
gúeze5 ·para c1!eeutarem pontualmente o decreto de lO 
de dezembro de 1836, resultando dellas o p.presamento 
d'e seté ou oito n·avim suspeitos de 'se empregarem no 
hafico , e a condemnação de alguns delles, em confor-
midade do mesmo decreto. 

·Que pela secretária d'estado da marinha, tambem 
a meu cargo, foi demittido o governador geral de An-
gola -, e mettído em processo com outros empregados do 
G0vemo , . suspeitos de connivencia no dito trafico : ·· 

·Que igualmente pela mésma secretaria se prohibiu 
a muito antigfi pratica que existia em :Angola de serem·· 
os negros livres ·obrigados a transportarem para o inte- • 
rior. da Africa as fazendas dos negociantes, as quaes estes,· 
destinavam' a 'sêr 'trocadas por escravos; prohibição esta 
que as -pessoas , q ue praticamente conhecem Angola·,, 
consideram muito mais efticat; para a· aboliçã'o do trafi-
co do 'que o emprego de cruzeiros numerosos na costa. 
daquelle paiz. 

E finalmente . que além de tudo 'isto, t.iniut concor-
rido · para .que fossem nomeados para governadores das· 
eolonias africanas 1iunccionarios, que executassem com 
xelo as ·ordens do Governo : para a suppressàc> do trafico.' 

Todos estes factos eram consequencia da minha pro~ 
pria opinião relativa ao . trafico : opiniãn 'que se acha 
~onsignada .em muitos documentos offioiaes, e entre ou-
tros no 'rel.atorio ·que precede ·o decreto 'de lO de dezem-
bro de 1836 ,- do ·qual · bastará citar o segúinte: 

"Que . . nas colonias da Africa póde ~ortugal culli-" 
" var em grande a·buhdancia todos os generos cl1amados 
,;, c0loniaés, por pr.eços m enores do que na America, 
, .,visto que o cultivado!:' africano, não sera obrigado a 
"comprar os trabalhadores trans1Jortados da outra ban-
., dà do .-Atlantioo. Que dentro em poucos annos se po-
" derão obter grandes r~sultados ; m.as que para isso ·se 
" precisa reformar a Legislação colonial ; e qtte cumo 
"preliminar ·indispcnsavel de todas as providencias os mi-
" nistros propunham á sancção ·de :Sua Magestadé a R_ai-

... 'f.' 
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_, nha .o decreto para a inteira e completa aóoliçao do Tra-
,,;fico da Escravat~wa nos domini_os portugue<x.es." 

Accrescentarei ainda que no discurso do throno na 
~bertura das côrtes, em deze~nbro de 1838, se mencionou 
a convenienda dos tratados para a suppressão do Trafi-
eo da Escravatura, ao que cada uma das camáras res~ 
pondeu no mesmo sentido; e a discussão que nellas hou-
ve a tal respeito foi pelo ministro britannico nesta côrte 
referida ao seu Governo, em 15 de feverei ro de 1839 , 
co:mo tendo sido digna e satisjact01'ia. [ * J . 

Ora, depois de ter eu affll'mado mui positivamen-
te a lord Howard , que ningu em, directa, nem indi-
rectamente tinha influencia alguma sobre a negociação 
pendeu te do . trata do : se m y lord reflectisse na perfeita 
concordia, qu.e havia, entre os meus factos e as minhas 
palavras: se advertisse, que todas as numerosas medi-
das espçmtaneas, .não lembradas, nem sollicitadas pelo 
Governo brjtannico, por mim tomadas contra o trafico; 
eram directamen te hostís aos traf1cantes; e que ~stes , 
por isso mesmo, se deviam achar em opposição comigo . .e 
contra mim: se em fim considerasse attentamente e sem 
prevenção todas as circunstancias deste negocio, que 
lhe deviam ser exactamente conhecidas; era por certo , 
de esperar, e sería conveniente e justo, que mylord, pos-
ta de parte qualquer apaixonada suggestão, désse a de-
vida fé e credito ás minhas pala yras, e pelo menos não 

·se exposesse com tanta facilidade ao desar de transmit-
tir ao seu Governo informaçôes menos .exactas em pon-
'to tão importante , chegando a empenhar a sua propria 
convicção para o persuadir que nas negociações tinham 
influencia os interessados no Trafico qa Escravatura. 

E' certamente bem para notar. que o nobre lord fi-
·zesse, na sua correspondeneia, tantos esf-o~ços para fa-
. zer persuadir ao seu Governo a exislencia de uma çau-· 
saque nunca, nem remotamente, existíra; equ{), sehou-

-v era tido real.idade, lançaria o descredito e. o odioso 
sobre o Governo portuguez, e com especialidade sobre o 
ministro com quem estava tratando. E ·se o nobre lord 
teve então, ou teve depois que eu sahi da administra-
ção, U!-1Ja prova unica de que era v.erdadeira .a infor-
mação que a este respeito mandava ao seu Governo, 

.. 
[1.<] Tlide Papeis parlamentares citados. 
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eu o convido. a apresenta-la . . Estou certo que· não o po-
derá fazer, do mesmo. rpodo que não poderá ·destruir o 
factõ de haver dado aquella informação. . · · ·:; 

.Não careceria, certamente, de imaginar influen-
cias . estranhas como .principal motivo de se não. haver 
concluído um tratado da maneira. ultimamente. exigida· 
pelo . Governo britannico, quem quizesse considerar a 
insistencia deste Gov.erno em. estipulações, que · não sen-
do necessarias para a efficiencia do tr::,ttado, eram com,.. 
tudo muito nocivas aos interesses de Portugal; [ ;* ] e 
quem quizesse igualmente reflectir á cerca do modo como 
foram apresentadas ao -Governo portuguez. Nem eu, 
que, durante trinta annos, .tenho servido a minha Par 
tria, e' .qu.e na d,efeza da sua independencia contra o ju-
go estrangeiro , e na defeza da sua liberdade civil , e 
da leo-itimidade dos seus Soberanos tenho derramado o 

o d . b ~ meu sangue, po ena su screver com amao que me res-
ta um diploma pr~judicial aos interesses do meu paiz, e · 
que .attacasse a dignidade ·da corôa· de t\ua M agestade 
a Rainha . . 

SECÇ3.0 IV. 

Estado da questão quand.o lord Palme!'ston apresentou o seu BUl a11· 
' Parlamento.-Discurso que. profe1·iu em apoio do dito :Bill.-Ana-

lyse do que o nobre lord avançára ácerca das obrigações contra--
hidas da parte de Portugal para com a Inglaterra para a abolição 
do Trafico .da Escravatura; e de haver Portugal recebido o prer,.o 
da sua .cooperação. 

A pezar das repetidas declarações do Governo portu-
guez de que se achava prompto a assignar o tratado con-
vencionado e·m Lisboa , pelo pleni potenciado britanni-
c.o , e a deixar para negociação separada o artigo ad-
dicional ., julgou lord Palmerston acertado, propor· a() 
Parlamento uma lei para que nos tribunaes britannicos 
podessem . ser julgados os nm·ios ~uspeitos de se empre-
garem no Traf1co da Escravatura, que navegassem corn' 
bande·ira portugue'!.a, e com papeis portuguc%es; e tam-

[,10] Vide Nota de 6 de outubro de 1833 dirigida a Mr. 
Jerningham. 



.betw aquelles navios que fossem encontrados naveg~ndQ 
-s.em bandeira ou sern .. papeis.; ou que fmalmente recu-;·· 
sassem apresentá-los .aos ' navios· de. guerra. urüàn.nipos, 
quando por estes fossem visitados.' 

Al}tes porém de entrar n,a.analyse· do discurso de lord 
Palmerston, proferido no Parlamento, em apoio· do seu· 
Bill - observarei. que o estado da questão pendente en-
tre o Gm'erno de Portugal e o da .Grã-Bretanha, era o· 
seguinte: 

Recusa va .. o Governo britannico1 approvar o tratado· 
que, em maio de 1838, havia-negociado .o seu pleni-
potenciario: per.tendia substitui-lo por outro-tratado por 
elle· dictado que continha estipulações muito · onerosas 
para Portugal, exigindo·que sem alteração nem demo-
ra elle fosse acceito e a~signado pelo Governo portuguez;' 
e .declarava que não concordando n'i~so o Governo por-
tuguez , obraria o britannico segundo :;t interpretração 
que dav.a aos tratados de 1815 ~ 1817. [*] 

1\espondia o Governo portuguez que estava prompto 
a assignar' o tratado convencionado em maio ele 1838;, 
entre os plenipotenciarios portuguez e britannico. - Que 
não podia, nem devja acceitar o projecto, redigido em 
Londres, que lhe fôra apresentando; não s6 porque a-
quelle projecto continha estipulações contrarias aos in-
_teresses de Portugal, mas tambem porque não tinha si:-
do discutido pelo Governo portuguez; e especialmetJte 
pelo modo peremptorio com que se havia exigido a sua 
acceitação. - ·Que em quanto á interpretação do trata-
do ele 1815 , e convenção addicional ele 1817, essa in-
terpretação estava definida clarame~te no artigo sepa-
rado de ll de setembro de· 1817·, o qual determina· ql\e 
aquella con.Yenção, a qual é relativa exclusivamente ao 
trafico que se faz ao . norte -elo equador, ficará " em-. v.i-
l,·:go.r durante quinze annos, contados desde o dia em 
"que o Trafico da Escravatura for totalmente [!bolido 
" pelo Governo portuguez ; no caso· que se não · tenh& 
"concordado em outro ·ajuste adaptado de coinmmn acar-
" do ás !novas circunstancias. " · . 

Que este caso se · verificava 1 . 0 ·porque·· o Governo 
por.tugl)ez tinha decretado, em 10 de dezembro de 1836, 
a aboli<6ão total do traf1co. 2. 0 potque o Governo 'britan;. 

, ' r , 

[<li] "f/ide l\'ota citada de .6 .. de outubro -de ,183S. 



nico tinha recusado vir ~o. cmm·n,~~m aco•·do, não flUe-
rendo approvar o tratado h.egociado pelo seu plepipoten-
ci:ario. E conseguintemente que qualquer medida vio-
lenta, que o Go·ver.no britannico tomasse, não poderia ser. 
justificada nem pelo. direito, nem pela razão, nem pe-
la ne·cessidade. 

Lord Jlalmers.ton,. na sl!m qualidade de ministro dqs 
negocias estrangeiros, apresentou ao parlamento, em 10 
de julho ultimo, o seu Bill) precedido de um preambu-
lo , que, como já indiquei, continha as mais graves , 
infundadas, e injuriosas accusações contra Portugal e 
seu Governo. Como porém este Bill fosse rejeitado pela 
camara dos lords; julgo\1. o .mesmo ministro, que devia 
apresenta-lo de novo, supprimindo comtudo o pream-
bulo, e substituindo em lugar delle um longo discurso, 
·no qual se e~forçou em mostrar a urgente ne~essidade de 
sei approvada a s:ua proposta. 

Ella obteve com effeito· essa approvação ckpois de§e 
·lhe fazer uma emenda; e hoje é lei da Grã-Bretanha. 

Comparando o preambulo do prin:Leiro Bill com o 
discurso do nobre lord, é facil ver que os argumentos com 

· qÚe se pertendeu dar aos tratados uma interpretação evi-
dentemente _erronea,. e as gratuitas accusaçõ~s e inju-
rias contra ,Portugal, que se continham no preambulo, 

·foram não somente repetidas no discurso, ·mas tambem 
addicionadas C?m um grande nu:mera de novas injurias 
e imputagões contra o mesmo Governo. Assim na ana-
lyse do discurse} de lord Palmerston comprehenderei im-
plicitamente a do preambulo do seu primeiro Bill. -

Principiou o nobre lord dizendo "que Portugal está 
"obl'Ígado, por differentes tratados com a Inglaterra., 
"a abolir o seu Trafico dá. Escravatura, não ~ó coope-
" rando com a Grã-Bretanha para aq uella abolição; mas 
"tambem usando de todos os meios em seu poder para 
' ~ chegar áquelle fim., [1] 

Sobre o Traf1co' da Escravatura acham-se em vigor 
entre Portugal e a Grã-Bretanha o tratado de 1816, ·a 
convenção addicional de 1817, e o artigo separado .de 
11 de · setembro deste ultimo anno. 

Não me occuparei do exame das estij:ml.ações destes . 
,tratados , porque em notas , publicadas pela, imprensa , , 

[•] l/ide The 1\forning Clíronicle de. 8 de agosto .de 1~3!1 . 



qüe' e~ 02~ -de maio e 6 de outubro de 'l8it8; dirigi a .'· 
lord How.ard de Wal<.len, em resposta a outràs· notas 
5uas; e tambem na que ao mesmo nobre lord envieu; 
.erh ll de setembro ultimo o Sr. barão da Hibeira ·de 
Sabrdsa, se trata largamente da interpretação daquel--
lm estipulações, e se refutam ao mesmo passo as asser-
ções e pértenções que se lêm nas notas de.mylord. To-., 
davia ~atarei que q artigo separado de ll de setembro, 
é a ultima estipulação que· foi ajustada entre Portuglll 
e· a -Grã-Bretanha; e que portanto, como tica dito; se.:. 
gundo • o mencionado artigo, · de,·em aquelle trat!ldo· e 
ronvenç.fio conti.nuar em \'igor por espaço d~ quinze 
annos · (mas ·soqjente ao n'orte do equador) contados 
desde o di.a em que o Trafico da. Esqav.atura. foi aboli,.. 
do · pór Portu .g~:1l. · ' · -

· Lord Palmorston disse : "qu.e pela propría qedara-· 
~' ção de Portugal, este, ·como nag,ão, recebêra, além 
" de 300:000 libras sterlinas p0r indemni:;aç.ão de presas 
"iliegiws, a o;omma de perto de meio milhão sterlino, 
, co'mo preÇo da abolig.ão do Trafico da Escravatura. }!; 
.,q 'uc os 't.rrilndõs. de lBlf>, e 1817 contéin .as mais posi-
" ti v as .estipulações a ;tal. respeito." · .· ; 

· 'O ( 1ovein.o -portuguez já re~·pondeu offlcialmerite ~ 
ésta asserção; ·m.;ls como o nobr~ lord .continue a insis-. 
tir nella, exporei aqut o que se acha nos tratados. 

No de 1815 , artig.o 4. 0
, .diz-se' " que as. duas .altas 

"p·arles contr.actan:t.es s.e reser'Vam, e obrigturi a fix-ar por 
"um tratado wp..arado o período · e:m q<Ue o eOJ')Jniercio 
, de escrnvos haja ,de cessar universalmente e .de ~er pro-· 
,, hibido em iodos os domin.ios de Portugal." - E p.elo 
artigo separ,~;tdo de ·i817 se estipHlou .: ,, que o dito 'tra-
" tado seria :feíto de .commum àciYrdo entre a Grã-Bre-
, tanha e Portugal, qu.ando .este .abolisse totalmente D 
"trafico rios s.eus. dominios.y E no mesmo artigo se con-
'vencionou "sobre .o modo de proceder nocasp d.e não ser 
"possivel concordar em .Outr.o ajuste." 

Assim, o negocio achava-se exactamente ·no cmó 
previsto pelo artigo sepàrado · quando lord ·raJtnerston 
,a presentou o seu Bill; pois que o Governo b1·i.tail?úco 
l'lào havía concord(J.do no ajuste con>vencio:nado pelo seu 
minis tJ·o pleni pote.ncüuio' com o plenip.o't.cnciario portu-· 
~uez. · 

As BOO:COO libras d.e que fallou lord PaJmerston 
foram des_tim:das,, pelo tratado, par'a ihdemni.5açõe:s de 
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perdas soffridas por subditos j:>ortuguezes, em éonsequen-
eia de lhes haverem sido apresados os. seus navios por em-
barcações de- guerra brirannicas. 
· · O tratado de alliança de.)810 nenhum direito dé ' 

·visita ou .de apresamento concedia aos navios de guerra: 
britannicos sobre os navios mercantes portugueze8; e en-
tre tanto desde aquelle anno até ao de 1814, já passa-. 
va de tres milhões de cruzados o valor das espoliações 
feitas ao commercio portuguez pela marinha de guerra, 
britannica. E isto .se praticava mesmo no tempo em que 
Portugal e a. Hespanha eram os unicos alliados da G r~~ 
Bretanhá; e qmtndo :na Península, e mais tarde além 
dos Perineos, o exercito portuguez combatia pela inde-
pendencia ela nação britannica, e pelà sua preponcle-
rancia política. 

Admira por tanto que o nobre· lord procure fazer 
considerar como favor, concedido a ·Portugal , o q\te foi . 
apenas' uma e~cassa reparação das perdas e damnos in- · 
justamente causados a subditos pqrtuguez.es. · por empre-
gados do Governo britannico. · 

Quanto · a dizer que Portugal reconhecêra ter rece~ 
bido " perto de meio 'milhão sterlino' como preço da· 
"abolição do trafico, " o nobre lord quando fez simi-
lhante asserção, certamente _esqueceu-se de que Portugal> 
nunca tal reconheceu, nem podia reconhecer, porque 
o artigo 5.0 do ~ratado de 1815, em virtude do qual o 
Governo britannico desistiu da cobrança dos . pagamentos· 
que Portugal ainda tinha de satisfazer .para a completa 
solução do emprestimo contrahido em Londres pela con-
ven~ão de ~1 de abril de 1809 ( de~tinado principalmen~ 
te. a compra de petrechos de guerra para serem empre-
gados na defeza de Portugal contra .a França; · defeza 
que naquelle tempo Lambem comprehendia a da Grã-
Bretanha) refere-se litteralmente ao artigo l..o do mes-
mo tratado, ~pelo qual ficava prohibido aos subditos 
portuguezes o continuarem o trafico ao norte do equa-
<;lo~. " 

Dous foram os mais· importantes motivos pelos qua·es: 
o Governo britannico· conveiu em annular a dita com.-en.,. 
ção , desistindo da cobrança de quasi 450:000 libras . ster-. 
linab. 

. Foi o primeiro a consideração dos prejuízos que Por--
tugal experimentava .pela abolição do trafico· ao norte 
do, equador,. e a. dimi.nuição immecliata . <q_ue por: aqu:el:-



le ajust.e, iam ~oírer as alfandegas portuguezas, ta~ to em 
Africa, donde se exportavam , como no Brazil onde se 
importavam os escravos: consideração analoga á que se 
tP-ve com a Hespanha no trat'ado de 1817, em que a 
Grã-Bretanha estipulou em favor d'aquella potencia o 
pagamento de 400:000 libras sterlinas como compensação 
das perdas , que emm consequencia necessa1·ia da abouçáo 
do tmfi, co. [ *] 

Foi o segundo e principal motivo a consideração 
que teve o Governo britannico da reparação e indemni-
sação que dev'ia ele rigorosa justiça ao Governo portu-
guez, por ter de seu motu proprio, e sem o consentimen-
to prévi<:> do mesmo Governo, cedido á França, pelo 
tratado de París de 1814, a Guyanna franceza que ha-
via sido conquistada, e estava no domínio do Governo 
pm:tuguez ; .e isto ao mesmo passo que a Inglaterra reti-
:nha e consercva<v.a ·em seu poder parte da Guyanna hol-
landeza, e outras muitas colonias, que havia conquistadQ 
durante a g-uerra, como o Cabo da Boa Esperança, Ce~
lão, as Ilhas Jonias, Malta, Heligoland, Santa Lucia, 
Mauricia ,, etc . etc. etc . 

Em nenhum artigo dos tratados de 1815 e de 1817 
se acha, ou se lê, que Portugal recebesse uma som ma 
qualquer como preço da j~dtwa abolição total do trafico. 
E' portanto completamente destituída de fundamento a 
asserção injuriosa, e tantas vezes repetida por lord Pal-
merston, de que Portugal recebêra o preço da sua coo-
peração para aquelle fmi. . . 

Disse mais o nobre secretario d'estado: "Que Por-
" tugal não tem -cumprido as suas promessas; e que ~ão 
"ha exemplo na lüstoria de uma violação tão flagrante 
, de solemnes obrigações contrahiclas . " -

Os motivos que elle dá em apoio desta sua as.serção 
são os seguiu tes : · 

1.0 "Que Por.tugal em vez de abolir o traficõ o p'ro-
" move." · · 

(õ2. 0 "Que Portugal não s6mente é nisto connivente 
"pelos seus empregados , mas que e3tes se enriquessem 
"com o trafico." 

3 .0 "Que a facção que trafica em escravos governa 
"e domina o Governo portuguez ·; e que é ella que. tem 

[~J Tratado de 23 de setembro de 1817- artigo 3.0 e 4.o 
5 
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,,,obrigado o mesmo Governo a não acceder aos . tratados 
"propostos pelo nobre lord." 

A analyse de cada um destes motivos, ou antes des-
tas iniquas supposições, mostrará com toda a evidencia, 
que são totalmente vãas, e destituidas de realidade. 

Os actos . Glo Governo portu'guez abolindo o Traf1co 
/ da Escravatura; prohibindo a transferencia fraudulenta 

da bandeira portugueza para navios negreiros; dando 
instrucções aos governadores das suas colonias africanas 
e. aos com mandantes dos seus navios de guerra para exe-
cutarem aquelles decretos [o que elles tem feito] tornam 
evidente que a accusação de "que Portugal promove o 
"traüco em vez de o ·abolir," é contradicta pelos factos, 
e nem mesmo tem a apparencia de realidade. 

A •egunda supposição "de que Portugal pelos seus 
,}empregados é connivente no trafico" acha-se destruida 
tanto pelo que fica dito a respeito da primeira, como 
por outros factos conhecidos pelo nobre lord, e já men-
cionados em outra parte deste escripto, como por exem-
plo, o de haver sido demittido o seu consul na Hava-
na, e demitticlo e mandado processar um governador de 
Angola e outros empregados como conniventes no Trafi-
co da Escravatura. 

A segunda sti.pposição portanto t.ambem é destitui-
da de realidade. 

Sohre este ponto fez o (}overno portuguez quanto 
lhe cumpria, segundo as suas proprias leis ; e nem elle 
p6de ser responsavel, nem com j usli ç; a accusado, por que 
debaixo da bandeira portugueza se faça contrabando de 
escravos.- E por ventura é o Governo britannico res-

. ponsavel por que, debaixo da protecção da sua bandei-
ra, os contrabandistas de Gibraltar passem o Estreito, 
e vão desembarcar fazendas prohibidas na costa do Al-
garve, e em outros pontos (le Portugal , assim como o 
fazem em Hespanha? E de que os das Ilhas Jonnias, 
Heligoland, Jersey, e Guernesey pratiquem o · mesmo 
nas costas dos paizes visinhos? 

A terceira supposição produzida pelo nobre lord é : 
"que a facção que traflca em escravos governa e domi-
" na o Governo portuguez, e que por isso elle não ac-
" cêdera aos tratados propostos pelo nobre lord." .. 

Para que se podesse assegurar com verdade uma 
accusação tão injuriosa para o Governo portuguez, era 
preciso que o nobre lord tivesse provas irrecusaveis, ou 
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' que sem as possui'~', conf1a~se inteiramente ·na info\·ma-
ção do se u delegado em Lisboa, - o qual effectivamente 
assim lho affirmou L'~]. Este porém não tinha nem um só 
faclo em que fundar a opinião que concebêra de que os 
traficantes em escravos tinham no Governo influencia al-
guma, quer directa, C1Uer mesmo indirecta ; e se tinha 
provas disso, cumpria a elle citá-las; e ao seu ministro 
exigí-las em apoio de uma accusação tão affrontosa, que 
estava em completa opposição com a verdade, que não 
podia ignorar. 

Esta porém é , que se em Lisboa existia a facção 
qe que o representante britannico quizfallar, essafacção 
(só a elle conhecida) nenhuma influ~ncia tinha nos actos 
do Governo, como se torna evic!_ente á mais medíocre 
reflexão pelas repetidas e severas medidas , já referidas ; 
que o Governo poí·tuguez tomou para a completa e om-
nímoda cessação do Trafico da Escravatura. 

E por certo, que seria o maior dos absurdos suppôr, 
que uma facção favoravel ao traf1co, ou nelle interessa-
da, dominava o Governo; e que este ao mesll'\O tempo 
abolia o trafico, impunha rigorosas penas aos tralicantes:, 
castigava os culpados nes te infame commercio, clava as 
numerosas proviclc~ncias que já ficam mencionadas para 
se effeituar a abolição decretada; de modo que os na-
vios do Brazil chegados a Angola com o fim de condu.-
.zír e,cravos tem sido obrigados a voltar sem carga, 
como se vê do seguinte e:>~tracto d'um jornal do Rio de 
Janeiro de 9 de julho ele 1839. [§] 

"TRAFICO E~l .i\NGOi.A.-0 brigue Saudade, en-
" trado hoje de Loanda, trouxe cartas daquella cidade 
"de datas mui to recentes (do mez passado) que nosfo-
" ram com municaclas, e concordam eni que o novo gover-
" nadar é decididamente hostil ao commercio ela escra-
.,., vatura; a tal ponto, que é já. muito difficil e perigosa 
''qualquer tenta ti v a desse traf1co." Isto é confirmado 
pela subsequenle correspondencia do Rio de \20 deoutu-
bro, publicada n'uma folha de Londres [t], a qual as-
segura que "o Governo portuguez havia dado instruc-
" çues peremptorias ás mas authoridades no Brazil, e em 

[*]I Ti'ide Papeis parlamentares citados. 
[§] O Despertador. 
[tJ The Times de 16 de dezembro de 1839. 

~ * 



, Africa, que tinham paralisado o trafico de tal modo 
"que durante os dous mezes anteriores apenas tinham 
"chegado tres navios de escravatura." , 

Foi seguramente pot considerar que obrava em COJ}-
ÍOl·midade com o espirito das instrucções que recebêra: 
do seu Governo, que o vice-almirante Noronha accei I: ou 
a cooperação para a perseguição do trafico, que lhe fOra 
offerecida pelo official commandante do cruzeiro britan-
nico W. Tucker, fazendo com este uma convenção em 
!29 de maio de 1839, na qual o mesmo commandante 
britannico reconheceu que aquelle governador geral ti-
nha á ma disposiçâo. meios su.fficientes, dados pelo Gove·r-
no portugue», parct a 1·epressáo do trafico. E estes fact0s 
aconteciam dous mezes antes de lord Palmerston assegu-
rar ao parlamento que Portugal promovia. o trafico no 
mundo inteiro ! 

E posto que o Governo britannioo não quiz appro-
·var esta convenção, como tinha feito o Governo portu-
guez·; posto que em contravenção ao que nella se havia 
pactuado, o commandante de um navio de gueHa per-. 
tencente ao cruzeiro do proprio official, que a proposera 
e ajustára, metteu a pique dous navios portuguezes, que 
tinha aprezado no rio Zaire, ajuntando ainda á malda-
de deste acto o insolente ultrage de fazer· içar a bandei-
r.a portugueza em um dos navios que a tiros de artilhe-
ria mettia no .fundo [~·J., nem pot' isso a mesma conven? 
ção deixa de mostrar o espírito com qtle se procedia da 
parte de Portugal; assim como a reprovftção que della 
~ez o Governo britannico parece mostrar que esle não 
estava animado de sentimentos de cvncüiação e de jús-
tiça. 

A ninguem devia p nobre secretario d'estado attri-
buir o não ter sido aeceito o projecto de tratado .que no· 
seu gabinete dictou, e que pertendeu que sem discussão 
nem modificação, ·fos5e assignado, senão ao Governo 
portuguez, cujo orgão me tocou ser a esse tempo. 

E' ha muito conhecida a minha opinião de que a 
suppressão do Trafico da Escravatura é uma necessidade 
da actual civilisação europea, e um preliminar indispen-
savel para a futura civi:lisação da Africa, e não menos 
para que as colonias que Portugal pvssue naquella parte 

[ *] Dia rio do G'overno de 11 de dc~embro de 183 9. 
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do mundo possão tornar-~e uteis á metropoli; pois que 
s6 depois de abolido o trafico, que até agora as tem des-
povoado, e tornado estereis , é que ellas se hão de tor-
nar agrícolas, e se ha de promover uma importante na-
vegação verdadeiramente portugueza, . em lugar da que 
tem sido feita pelos negreiros em que, de Portugal, ape-
nas havia a bandeira fraudulentamente usada. 

Havendo e~ sido honrado com o chamamento de 
Sua Magestade a R~inha aos seus conselhos, pude pe-
dir e obter a ){égia approyação de numerosas medidas, 
que pela maior parte foram publicadas, tendentes á sup-
pressão do traf1co, e a promover,em o desenvolvimento 
da industria, da cultura, do commercio licito e da ci-
vilisação daquellas colonias. · 
· Como os tratados entre as potencias marítimas para 
a suppressão do trafico devem concorrer, ainda que, se-
gundo ja disse, não tanto como se tem pensado, para 
que esta tenha lugar' a sua conclusão está de acordo 
conseguintemente com as minhas opiniões , e com os 

·meus ac;tos. E visto que a Grã-Bretan.ha emprega, e po-
de empregar, mais forças do que as outras potencias na 
perseguição do trafico, com esta potencia é que co~vém, 
com preferencia, fazer tratados para a perseguição da-
quelle com mercio illicito. 

Um tratado para este objecto foi par mim negocia-
do em 1838, com o plenipotenciario britannico, o qual, 
como acim& disse, escrevia ., em 7 de maio do mesmo 
anno, a lord Palmerston,- "que naquelle dia nenhum 
"prindpio restava a discutir comigo, nein .a ser por mim 
"contestado." E no fim daquelle mesmo mez, o dito 
plenipotenciario apresentava pessoalmente ao seu Gover-

-no, a copia do tratado que comigo havia :pegociado: 
tratado que , torno a dizer , o Governo portuguez tem. 
muitas .vezes declarado estar prom.pto a assignar. 

Em presença de taes factos , dos quaes. o nobre mi-
nistro devia . ter perfeito conhecimento, como poude elle 
afflrmar ao parlamento que o Governo pàrtuguez era do-
minado por uma facção de traficantes em escravos que o 
impedia de fazer o tratado? 

E' certo que isto fôra affirmado ao nobre lord peJo 
. plenipotenciario britannico em Lisboa (;~], o q\tal, pela 

( * J f/ide Papeis parlamentares. citados. 
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especial attenção que prestára ás ocrorrencias políticas 
q).le em Portúgal tem havido desde 1836, e pelo intimo 
conhecimento que dellas possuía, se achava em situação 
de saber que nenhuma facção, qualquer que fosse a sua 
cÔ'r política, teve jámais ingerencia 'i nem influ~ncia nos 
negocias _q~e estavam a meu c~r&o; podendo b dito ple-
nipotencwno ser tcmado_ quas1 por testemunha de . que, 
do caminho que eu havta constderaclo dever segmr de-
pois daquelles acontecirr:entos, nem as arm~s no campo, 
nem o punhal do assassmo me fizeram eles v1ar. 

E' pois evidente que os factos se passaram em rea-
lidade de um modo inteiramente diverso daguelle por-
·que foram representados no parlamento. Mas ainda quan-
do fossem verdadeiros nenhum .direito legitimo assistia 
ao Governo britannico para proceder segundo a proposta 
do nobre lord. 

O Governo portuguez não póde, nem deve ser cen-
surado, porque a lord Palmerston agradou pôr de parte 
os trabalhos já feitos, e as estipulações já convenciona-
das pelo plenipotenciario britannico, para lhe substituir • 
outras preparadas no seu gabinete, e apresentadas ao 
Governo portuguez com a arrogante intimação de serem 
acceitas sem discussão, sem alteraçao e sem de-nw?·a , de 
serem convertidas em tratado, e de ficarem sendo lei 

·para os subditos portuguezes. 
· Ao nobre lord pois, e s6 a elle, cabe a responsabi-
lidade de haver impedido a conclusão do tratado por ha-
ver pertendido .impôr condições a que, como sua Ex.a 
tinha razão para suppor ·, o Governo portuguez não po-
deria annuir . 

E é porque o Governo portuguez não annuiu a su-
bscrever á· sua propria deshonra, e não trahiu o seu de-
ver, reconhecendo ele facto que o Governo britannico 
podia impor a Portugal um t ratado que continha con-
dições muito nocivas aos seus interesses (renunciando por 
isso a sua inde · dencia) que o nobre lorc]. empregou 
contra uma na<sao alliacla a linguagem da injuria e do 
insulto, e propoz contra ella medidas injusta's e violen· 
tas?! 

Se eu pertenclesse seguir o exemplo do nobre secre-
tario d'estado, quando creou na sua imaginação os mo-
tivos que deu do procedimento de Portugal, poderia 
tambem dizer, e não me faltariam factos para o susten-
tar, que o seu comportamento nesta negociação, fôra cal-



culado para. tornar impossível o concordar-se em um tra7 
' tado· ~ a f1m de haver um pretexto;- plausível em appa-
renda,- para injuriar gravemente o Governo portuguez, 
por motivos estranhos á negociação, os. quaes esc~sado 
sería mencionar aqui, para pelos mesmos motivos se ex-
ercer uma especie de vingança , sem que a evidencia da 
injustiça e da oppressão fizesse levant;:tr clamores no mun-
do civilisado, na Grã-Bretanha, e no parlamento contra 
o proceder do nobre lord; para estabelecer um ·prece-
dente , fecundo em consequendas, de que o Governo 
britannico, por meio do parlamento, pode legislar p·ara 
os subditos de potencias independentes da Corôa da Grã-
Brelanha; e finalm ente para sobre uma medida do Go-
verno se obter, como se esperava, urna votação unani-
me nas duas camaras do parlamento, . tanto mais agra-
davel, quanto durante a sessão legislativa as maiorias 
ministeriaes haviam, em geral, sido insigniflcantes. 

Já disse, e repito, que 1;egeitanclo o projecto de tra-
tado, re,digido em Londres, me offereci a assignar o tra-
tado q.ue havia convencionado com lord Howard, dei-
xando/ o artigo addicional para negociação separada. 
Sendd portanto evidente que o Governo portuguez esta-
va prompto a concluir com a Grã-Bretanha um novo 
tratado para · a su ppress[o do Traflco da Escravatura, 
que estivesse em harmonia com as circunstancias presen-
tes. 

Porém, o projecto apresentado por Mr. Jerningham 
não poderia, ~orno já acima disse, sgr acceito pelo Go-
verno portuguez- ainda dado o caso que tivesse sido a-
presentado segundo o estilo usual diplomatico ,-sem que 
primeiro fossem eliminadas muitas estipulações propos-
tas; e muitas outras nelle inseridas, que já haviam sidci 
por mim discutidas e convencionadas com lorq Howard[ *l 

Nelle, por exemplo, havia: 1.0 um complexo de 
clausulas que, a serem admittidas, teriam por prompto re-
sultado a ruína do commercio licito, e d3; navegação cos-
teira dos domínios portuguezes em Africa; e dariam aoi 
commandantes dos crusadores britannicos a faculdade de 
vexarem o dito commercio e navegação, e igu~lment2 
as ,colonias portu guezas naquella parte do mundo: o que 
os referidos commandantes j;:í,. muitas vezes tem pratica-

[*] J7ide Nota citada de 6 de outubro de 1838. 
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do, não obstante ser-lhes isso prohibido explicitamente· 
pelos tratados existentes . 

~. 0 A perpetuidade do tratado em toda~ as snas esti-
pulaçôes, qu~ era mais outra exigencia· do Governo bri-
tannico . 

. Portugal havia concordado no artigG 1.0 do tratado 
negociado com lord Howard de Waldeu, que o Trafico 
da Escravatura ficaria pe1-pettbamente abolido para todos 
os subditos portuguezes, em todas as partes do globo; 
mas não devia renunciar o direito de no fim de certo 
período póder requerer a revisão, e suspender qualquer 
estipulação, que, sem prejudicar o principio da perpetua 
suppressão do trafico, a ex p'eriencia ti v esse mostrado que 
era nociva aos seus interesses. Ora, no tratado e nos an-
nexos , que delle são parte integrante , ha uma mui 
consideravel variedade de minuciosas disposições sobre o 
modo de exercer o direito de visita, sobre· o processo e 
julgamei1tos das commissões· mixtas, sobre o tratamento 
dos negros libertados, e, finalmente, sobre outros obje-
ctos essenciaes. Por esta razão, no tratado negociado com 
lorcl H,oward , se estipulou que o dito tratado, depois 
de· ratihcado, podesse ser revisto no fim ele dez annos. 
Sem que por este ~uste se prejudicasse a efticacia do tra-
tado, conservava Portugal um direito que não podia 
ceder, sem dar para sempre a um Governo estrangeiro, 
aquelle ele o poder vexar; não reservando ao menos pa-
ra si a esperança de remeclio, que ficaria dependente, 
sendo o tratado perpetuo, da vontade do Governo a quem 
fizera a concessão. 

A pouca attenção que se tem dado ás queixas re-
petidas do Governo portuguez contra o procedimento de 
alguns cruzadores britannicos; e a maneira como lord 
Palmerston pertende interpretar os ante11iores tratados, 
~ão · ainda motivos para que o Governo portu guez não 
deva jámais consentir em renunciar o direito de poder 
rever o tratado no f1m. de um praso determinado. 

Cada governo é o melhor, e o unico juiz daquillo 
que lhe convém conceder a outro governo; nem a elle 
p6de caber accusação porque não accedêra a quanto se 
lhe · propozera, .e menos ainda porque não acceitára sem 
a minima alteraçao nem demora, um tratado em cuja re-
dacção não tivera parte, quando a redacção é um obje--
cto da primeira importancia em documentos diplomati-
cos, especialmente em um desta natureza, que encerra 



grande numero de eslipulações susceptiveia de serem facir-
mente transgredidas, como frequentemente o tem sido 
pelos cruzadores britannicos as que se acham nos trata-
dos celebrados entre Portugal e a Qrã-Bretanha. 

E' preciso que as estipulações sejam redigidas com 
attenção tal que não possam dar logar á repetição de 
excessos, irregularidades e actos de avidez similhantes 
;:tos seguintes, que menciono como .exemplo: 

O costume em que tem estado os commandantes 
d.os cruzadores .brita.nnicos .de se apropriarem .de objectos 
.adiados a .boxdo d.0s navios, antes d'estes serem julga-
dos. [ *] 

Aquelle .que tem tido os cruzadores dD golfo de Be-
nin de lançarem, nas ilhas portliguezas de S. Thomé e 
Príncipe, as tripulações. dos navios capturados, apezar 
.das reclam açõ.es dos habitantes e authoridacles daqu.ellas 
ilhas, e das q11eixas repetidas do Governo portugue2 ao 
Governo britannico; o que praticam com o fim princi-
palmente de não diminuirem; pelo seu sustento, o valor 
das prezas. [~] 

O .que r.efere um membi·o portuguez [t] da commis-
~ão mixta da Serra Leôa, de haver um oommandante do 
.cruzeiro brit.annico .apresado um navio portuguez, que 
levou â.quella colonia onde elle mesmo o comprára, an-' 
tes de ser julgado boa presa, pelo preço de 600 libras 
sterlinas, e Üpmediatamente o fôra vender ás ilhas de 
Cabo-V e.rde, por 1:000 libras; e sendo su bsequentemen-
te o dito navio declarado má prew pela commissão mix-
ta, foram entregues ao .dono ,as 600 libras, ficando o di-
to commandante lucrando illegalmente as 400 restantes. 

· Dos documentos_ offlciaes apresentados ao parlamen-
lto extr.ah.irei o .quarto exemplo, 

Em setembro de 1837, o .commandante de um cru-
zador britannico obseno u q.ue no rio-Benin se achava an-
~orado um navio -com b.andeir.a portugueza. Este navio, 
.denominado Camôes, .como não tivesse escrl:livos a bordo, 
não podia ser capturado segundo as estipulações dos tra-
tados; .comtudo o co.mmandante brit;:umico le<Vou para 

[ *] Vide Papeis parlamentares citados . .-
[§] f/ide Docume11tos sobre o trafico, citados. 
[ tJ Figaniere- Descripção , etc, ,e trabalhos da •commissão 

~:oixta ele Serr.a Leôa, .rag, 8'7. 
6 



'bordo da embarcação do seu com mando os iudi viduos EJUe-
comtmnham . a tripulação do Camões, e de outJ;o na vi(). 
que eslava no mesmo rio; e, declarando-os piratas, ai-
li teve durante oito dias todos aquelles individuas, pre-
$OS uns aos outros, e cada um.delles com ferros aos pés. 
~ ao pescoço. Pê>z tambem a ferr0s o consiglilatario do 
Camões, e forçou-o a que escrevesse lima carta ao chefe 
negro da aldêa de Bobim , nas margens de Benin., para 
que embarcasse alguns escravos a bordo do dito navio .. 
O chefe negro assim o praticou ~ fazendo-se o embarque 
á vista do. com mandante britanni-co, o qual, verificado 
o embarque, foi apresar o navio, e o conduziu depois •• 
Serra Leoa, na esperança de que, como o tomára com 
cscra vos a bordo, <H:ommissão mixta declararia o Camües. 
boa presa. Para esta viagem proveu o navio apresado de 
tal modo que metade dos negros. mm:renun por falta d.e 
ali.mentos antes ele chegar áquelle porto. 

A commissào mixta, ante a qual fóram provados es-
tes factos, julgou o navio má. presa, e concedeu ao elo-
no uma indemnisação de 1:734 libras sterlinas.. 

Eis. urn caso ele sordida. avareza, e maldade a que, 
como a outros de simill1ante natureza,. s'e deve obviar na 
redacção do tratado., a Üm de que sé não repitam,- o, 
que certamente se não conseguiria com a redacção. que, 
lo:d Palmerston y~rtenclia qu~ o Governo porLugu.e~ ac-
ceHasse sem a m~hmw alteraçao. 

E' porém na convenção de 1815, concluída entre 
Portugal e a Grã-Bretanha, e-m virtude ela qual conven-
ção esta ultima potencia se obrigou a pagar á primeira 
a sOIJ1ma dê 300:000 libras sterlinas como i-ndemnisação 
dos damnos causados ao commercio portuguez desde 1810 
até o 1. 0 de junho de 18l4J, por apresamentos illegaes,. 
feito\ pelos navios de guertra britaqnieos; e· no tratado 
com a Hespanha, celeLrado em 1817 [ ~' J pelo qual a 
Grã-Bretanha pagou <1:00:000 libra:. sterlinas, por moti-
vo principalmente áque.Ue similbante, que se encontra a. 
maior prova do espirito da cobiça que dirigia os comman-
dantesdasembarcaçõesdeguerra britannicas, osquaes em 
tão curto e&paç,) de tempo fize ram presas illegaes no valor 
ele tantos milhues de cruzados, alem da grande som ma que 
Iiq ui dou a com missão mix ta estabelecida.: em Londres,. pe-

[ * J A:rtigo UI. e IV. 
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los apresamentos illegaes feitos do 1.0 de junho de 1814-
em diante. . 

. O q.ue fica .~xposto bastará para provar evidentemen-
te a n~cessidade .de que as estipulações dos tratados pa-
ra a suppress.ão .do trafi.co sejam redigidas d'um modo 
daro e preciso, que não deixem pretextos aos comman-
-dantes dos cruzadores p.ar.a insultarem , perseguirem? e 
.cnpturarer;n os nayios_ das outras m~sô.es. 

~Iost-ra-se se.r infundada a asserç.ão de 1ord Palmerstj)n de qtJe to~o .,, 
tr\lfico em escravos era cuberto com a bandeira po.rtugueza.- () q~le· 
a tal respeito poderia ter dito o nobre lord. - O q.ue disseram aa 
commissões mixtas sobre este objecto. - Rusllltado do hill.- Oppo-
_sição uo parlamento ,ao mesmo bill.- Augmento do tmfi.co imputa-
do a Portugal.- Enormes capitaes britaunicos empregados no dito 
traftco, e t esten;wn'bo de antlwridades britannicas a este respeito .-
,Causas por qne se não acha concluído .um novo tratado entre Por-
tugal e a Grã-Bret.auha ·para a s11ppressão do tt~:)nco.- Co»sideracse 

.,a asser<;ão do nobre lord de que l 'ortugal fize-ra asserçi)cs destituj. 
das de verdade: .c o que disse quanto ao Governo portugue~ g.ão 
..-:oncJ)rd~r e1~1 que o tra·fico fosse <;leclurado p;ir(ltarja., · 

Disse lambem lord Palmerston, referindo-se a Por~ 
tugal, "que longe de abolir o trafico da escravatura, a 
"bandeira Po.rtugueza apparece em 1ogar de todas as 
., bandeiras do mundo que traficam em escravos . " 

Os factos porém , são oppostos a esta asserção, e 
muitos delles se acham consignados Ros papeis citados 
apresentados ao parlamento; dos q.uaes se vê que não · 
é somente a bandeira portugueza que se emprega no tra-
flco, mas .muiws outr.as lambem, taes como a hespa-
nhola ~ a americana, a montevideana, a brazileira, .e 
a ~u ssa . E isto mesmo affirmou na camara düô pares ou-
.tro membro do gabine te bxitannico, .o primeiro !onl 'elo 
almirantado . · 

Os d.itos dGoumentos mencionam também que na-
vios austriacos e •toscanos se em p.reg-am no transporte de 
,escravos negros do Eg;rpto para a T ttrquia. , 

, Deve tam bem lembrar que ainda não está distante 
.O ·tempo t~m que -o Governo britannico se queixava de 
"q.ue o detesta;vel contrabando de homens se fazia prin-
,-; cipalmente de'baü:.o da b.apdeira francez.~, -quer e>ta 

6 l!f 
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, fluctúasse em navios pertencentes á França, quer ellá 
"Pr()tegesse navios estrangeiros."[*] . 

A."lsim pois, se o nobre secretario d 'estado tivesse que-
rido no seu discurso informar com franqueza o parla-
mento dos motivos reaes do augmento do trafico., sob a 
bandeir& portugueza ao norte do Eqmldor, onde para el-
la se..ach~a abolido desde 1815, m~smo quen~ndo descul-
par os governadores das. colonias hritannicas, junto ás 
quaes o ~rafleo tem a1:1gmenêado, e os commandanles. 
dos seus cruzeiros naquelles mares,- e1oüo procedimen lo. 
só pode ser attribuido ou a elles disporem de mdos in-
suffJcientes para a repressão do trafico, ou a negligencia 
:nos seus.deveres, ou a connivencia com os traf1cantes, -
poderia dizer, que depois dos tratados de 1831 e 1833 ,, 
entre a França e a Grã-Bretanha, os traflcantes aban-
donaram a bandeira franceza; e que depois do tratada 
de 183{> ~ entre a Grã-Bretanha e a Hespanha, que es-
tipula que séjam capturados os navios em que forem acba-
dos certo.s obj.ectos indicativos. de se empregarem no tra-
i1co, ainda que a bordo não existam e3cravos, muitos. dos. 
traficantes· que an~es usavam daquellas. duas bandei ras. 
passaram a servir~se da portugueza; porque, pelo tra-
tado de Portugal com a Grã-Bretanha) um navio ca-
~turado não pode ser condemnado como boa presa, uma. 
'\'ez que a seu hOl'do se não encontrem escravos. 

Este· é o motivo tlnico e real , do augmento que 
.nos ultimos annos tem havido em o numero de navioS: 
com bandeira portugueza ; motivo, que pelo tratado. 
negociado coin lord Howard, desapparecia, pois que· 
no mesmo tratado se havia concordado em uma estipu-
lação igual á que ~xiste no tratado celebrado. entre a 
Grã-Bretanha e a Hespanha. 

O nobre lord poderia tambem di~er ., que} na Ha-
Yana, ha uma casa que contrata em fornecer os navios. 
do trafi.co com papeis portuguezes, [ § J e accrescentar 
que, em julho de 1838, o juiz br~tannico da commissão. 
rnixta daquella cidade lhe partidpc1.ra- "que uma gran-
" de parte dos navios que usam da bandeira portugueza,, 
"ou .não trazem papeis alguns, ou os que trazem sãd fal-
" sos., E tamb~m que ha papeis. que não sendo falsos pri-

['~] Cbateaubriand = Cong1·es de Ve1·one. = 
[§] Vide Papeis parlamentares citados. 
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müivamente O são comtudo quanto aos DÇlVios que del~ 
les se servem, por haverem pertencido, em outro tem ... 
pó, a navios que ha muito deixaram de existir; sendo 
taes papeis vendidos, por seus antigos possuidores, para 
l!erem usados por navios de dimensões símilhantes. . · 

Nos documentos apresentados ao p·arlamento acha-
se o exemplo de terem passado os papeis portuguezes de 
um navio denominado ~ Duquew de Bragança- para 
outro que antes ha,·ia sido francez, e depois hespanhol; 
e que então com bandeira portuguez-a-, e com aq uelle no~ 
me, se empregava no trafico, até que a final tornou a 
ser hespanhol. Passando, na Havana·, os mesmos papeis 
portuguezes para uma galera Americana, esta se ficolt 
chamando " Duqueza de Bragança " navegando com 
bandeira portugueza ; não obstante ser isto prohibido 
em virtude elo decreto de 16 de janeiro ele 1837. ~ 

Ainda poderia dizer mais que, em setembro de 1838; 
os membro> brftannicos da comm issão. mixt.a lhe haviam 
participado (<que somente nos mezes de julho e agosto 
"do anuo anterior haviam sabido da Hàvana para a Afri-
" ca não menos de ~ete na'llios com bandeira americana, 
"havendo assim muita rasão para temer que todos os 
"esforços empregados pelo nobre lord para supprimir o 
"-traflco, que se cobria com a bandeira portugueza , 
"seriam de nenhum effeito, visto que os traficantes po.:. 
"diam mui facilmente obter a protecção da bandeira 
"americana. " [ * J ' ' 

Segundo as participações dos referidos commissa-
rios;isto se pratica sabindo de Cuba os navios com ban~ 
deira amel'icana para os portos d' Africa, onde , ·du-
rante a sua demora, conservam a mesma bandeira, que 
sómente mudam para hespanhola, ou portugueza, quan-
do partem carregados de 'escravos para as Antilhas; fa-
zendo então uma simulada ' Venda, para a qual já vão 
munidos da HaYana c0m 0s necessarios papeis: o que 
praticam por temerem o encontro, e a visita de al;um 
vaso de guerra americano, que os poderia capturar. 

Tambem o nobre lord poderia dizer que, em 7 de 
abril de 1838, os juizes commissarios de Serra Leoa lhe 
diziam o seguinte: " Temos tido nestes ultimos tempos 
"frequentes occasiões de notar a augmentada activida-

[ * J J7ide Papeis parlamentares citado,s, 



. , de do trafi.co na immediata vis i nhança de Serra Leoa. ·;, 
:---Que em 7 de maio dó dito armo, os n1esmos commis-
!arios se referiam "á indubitavel evidencia do sys tei.na·de 
, traf1co em escravos seguido no Brazil, por Stbbditos no-
" minaes de Portugal. , _:__ E que em 31 de dezembro 
11eguinte ., remettendo . o mappa 'dos navios alli condem~ 
nados em . 1838, cujo numero fôra ·de 30, sendo ll delles 
com bandeira hespanhola , e 19 cbm bandeira portu-
gueza, diziam os dit_os -commüisürios : " que dos 30 na-
., vios capturados 15 o tinham sido ao nerte do Cabo das 
·, Pálmas ', na immediata visinhança de Serra Leôa, e 
"que quasi todo, ou todo o trafico, que se faz naquel-
" la costa, é por conta dos negociantes lcla Havana; e 
, que não ha alZi trafico algtbm portugucz, p1·op1·iamente 
tal. · [*] · 

Estas citações extrahidas dos mencionados documen· 
tos _officiaes, tornam evidente ·, que as asserçues "ele que 
"a bandeira portugueza tem substituído no t ra f1 co to-
" das as mais bandeiras;" e que ella, "p1·ostit1ticla, co~ 
, ore todos1os navios que para aquelle fim cruzam o .0-
" ceano, " são perfeitamente contrárias á realid:ade elos 
factos' como o nobre lord .que as' ~ivanç;ou teria deduzi~ 
do dos mesmos documentos. 

Querendo a.inda suppor que ellas fossem reaes, nem 
por isso haveria motivo justo de accusaç;ão contra o Go-
verno pórtuguez, que já mais póde seJ" respoma vel ~por 
actos praticados por' indivíduos que obram contra o que 
dispoem as leis Portuguezas, e que se acham fóra ela ac. 
<_;ão 'dessas mesmas leis; e se argumentos desta naturez'a 

·fossem admissíveis , não poderia ó nobre lord deixar de 
conceder que o Governo britannico é responsavel pelos a-
ctos criminosos que fóra da sua ju-risdiç;ão, commettem os 
Inglezes que frequentam as ilbàs elo mar do sul: actos 
que pela maior'parte fiCam ignorados ela Europa, mas de 
que se p6de f0rmar ideia pelos deri'oimentos das testemu-
nhas que offrcialmente foram interrogadas em Inglaterra, 
[§]- Pol: onde consta que somente mas ilhas da Nova 
Zeelandia., nas quaes residem alguns milhares ele subdi-
tos britannicos,- e a cujos p0rtos vão cada anno ele 100 ·a 

[ * J Vide Papei~ parlamentares citados. 
[§] The B1·itish Colonization of lrero Zea"land. vol'. :Lon-

tl.res 133'7, 
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\tüü navios- os capitães e tripulações inglezas teni por 
muitas vezes commettido os mais atrozes crimes contra oi 
aborigenes (e álgumas vezes contra ·os seus proprios com-
patriotas) taes como aleivosps ·assassinatos, e envene-
namentos; - chegando até o ponto de traficarem em 
cabeças Jos selvagens aos quaes excitavam a corta-las pa-
ra elles as adquirirem; e irem depois vende-las por preço• 
considera v eis como objecto de curiosidade. 

Lord Palmerston tinha presentes todos os documen-
tos a que me refiro, e portanto não podia ignorar que 
·.em uma grande parte da c0sta africana nenhum t11afJco 
era feito por conta de Portuguezes. Sabia tambem que a 
bandeira portugueza, mesmo 1,1sada com fraude, não e,. 
ra a unica que arvoravam os negreiros; e que estes tinham 
a maior facilidade em obter, para traficar; bandeiras de 
outras nações,- entre outras a americana. 

Entretanto, esforçou-se por·obter do parlamento a ap-
provaçav do bill q l\e apresentára; cujo canicter é ser oj'... 
fensivo a Pod~.hgal, e inn.ffensivo aos traficantes ; os quaes, 
prevenidos pela discussão, terão já feito desapparecer a 
bandeira portugueza de seus navios, e sub~titui-la por outra 
qqe seja respeitada pelos cruzadores britannicos. De,,endo 
ser, pelo que é relativo ao traflco, esta mudança de ban-
deira quasi o unico resu,ltado que, ha a esperar claquella 
medida; ella eomtudo, a outros respeitos poderá produzir 
consequenci,as muito importantes, como se mostrou du-
rante a discussão que teve lagar na.camara dos lords, em 
que o caracter perigoso do bill foi posto na sua verdadei.ra 
luz.- E' seguramente muito digno de at_t1~nção o ·modo 
como se exprimiu o primeiro ministro da Grã-Bretanha 
quando na me:;.ma camara, referindo-se áquella discu-
são, declarou " que a opposição que se fizera ao bill ha-
" ''ia de produzir uma infinidade de males. " [ * J 
· Reconhecendo sem duvida a verdade dos argumen-

' tos, taos quaes não respondêm), que havia feito o ho-
mem mais illustre d'lnglaterra ,contra aquelle bill, que 
segundo elle •• era considerado na Grã-Bretanha, e fó-
" ra della como da m2tior importancia' " [§]: . argumen-
tos que eram os seguintes: " que pelo bill se legislava 
" effecti vameqte para os subditos de Portugal, aos quaes 

I 

f*] Tlle Times de 24 de agosto de 1839. 
(§] Discurso de lord l\·Ielbourne. 



, a legisJatura britannica não podia dar leis : que era-
,, uma invasão injusta e imprudente dos direitos de Por-. 
"tugal, o .qual deveria resistir a tal medida, porque 
,, se a ella se submettesse deixaria de ser uma nação in-. 
, dépendente: que similhante medida era uma comple:-
" ta novidade que causaria uma sensação tal, nã.o só em-
"Portugal, mas em todo o .mundo: que não poderia dei-: 
" xar de pôr em perigo os mais serios interesses da Ingla-
" terra, e havia de produzir maiores difficuldades do que 
" ao Governo parecia. " [ *] · 

O procedimento dos Ministros que h~je dirigem os 
negocias da Grã-Bretanha é bem diverso do que tiveram, 
a respeito do Trafico da Esc r a v atura , os seus predeces-
wres. 

Eis como um delles [§] se exprimia na camara doi 
Communs: -" De1.1em.os dirigir com sabedoriá a influen,. 
"cia legítima que temos adquirido sobre os outros es-
" tados ; mas devemos guardar-nos pe querer fazer4hes 
, adaptar pela força os nossos regulamentos á-cerca dest~ 
"detestavel trafico ..... Lisongeio-me de que nunca se pe-
"dirá ao Governo britannico que desenvolva a sua ener-
" gia de uma manei]:a incompatível com a independeu-" 
" cia das outras nações. Espero que o parlamento, e a. 
, nação hão de sentir que é absurdo querer prégar à mo-
" ral com a e~pada na mão .... ; e estou persuadido de que 
, o Parlamento não ha de sanccionar a doutrina d.e que 
" as outras nações devem ser forçadas a adaptar as nos~ 
"sas maximas pb.Hantropicas e moraes. " 

Em 1838, não se pediu ao Governo britannico que 
desenvolvesse a sua energia de uma maneira incompatí-
vel com a independencia das outras Bações; mas foi o .pru~ 
prio Governo que propoz ao parlamento, que este sane~ 
cionasse uma invasão legislativa dos direitos das nações 
independentes, nomeadamente da portugueza, e even~ 
tualmente de· todas as nações marítimas da Europa e da 
America; e isto com o fim ostensivo de obrigar o Gover• 
no portuguez, não a tratar (por que já em ,maio de 1838 
tinha negociado um tr.atado) mas a accei.tar a reclacção 

[ * J Discurso do duque de Wellington sõtre o bill de lor.d; 
Palmer;ton. . 

[§] Lor .Castlereagh, 28 de junho de 1814. 



d.ictad.a por lord Palmersion do tratado, e dos regula ~ 
l'nentos a elle annexos. ' 

Disse mais o -nobre secretario tFestaclo: "que Por-
,;, tugal não tinha preenchid9 as suas obrigações para com 
"Inglaterra, e q4e não só havia consenado o seu com-
'?' mercio de escravos nos Iogares aonde se fazia 'Ciuando· 
"estas estipulações foram contractadas, mas effecti v a-
"men'te o tinha a'tlgmentado." 

O ~ugrn.ento ,do Tr~tf1co da Escravatura tem sido,. e 
continuará a ser, em razão direct;a do aug:rnento em pros 
peridade e riqueza ; e da necessidade consequente de 
maior numero de braços p;;tra os trabalhos, nos paize~ 

.. aonde se importam escravos.: é o que tem acontecido no 
Brazil, em Cl:lba, Porto Hico, e em Te?<as . N a<Ja tendG 
com isso .o G·overnoportuguez . E se, nos ultimos annos, 
a sua· bandeira tem sido usada mnis do que anteriormen-
te, é pelo mot·ivo já mencionado. Nem o apparecer ella 
.com mais frequencia, em navios negreiros, ao norte d<Y 
Equaçlor, estando, ha viz:~. te e quatro annos, pwhibido pa-
ra aquelle~ mares, póde pro·mr que P.ortugal tenha au-
gmentado o trafico em escrav.os; antes ó contrario mos-
tra o officio de 31 ele dezembro de 1838, a-cima citado, 
.dirigido a lord Palrrierston pelos .commissarios '<ie Serra 
Leôa. 
,, Oqser•varei com tudo: - 1 :o Que, pelos tratados, 
·tem direito c;;s cruzadores britannicos de capturarem os 
navios portuguezes, que se empreguem no trafico , en-
.contrados ao norle do Equador. 

~.0 Que a Grã-Bretanha possue na A frica, e na pro-
ximidade dos l.ogares aonde se embarcam os escravos, nu-
meTosas colonias, taes como as do rio Gambia, ilhas· 
dos I dolos, das Bananas, Serra Leôa, Cabo Corso, Aca-
rá, llha·cle Fernando P6., etc., etc.; e na Ameríca, mui..: 
tas das Antilhas, situadas nas linhas ele clirecçfío que se-
guem os navioo .que levam escràvos ·para Porto Rico, Cu-

1ba, ·e Texas. 
3 .0 . ·Que tem naquelles IPares numerosos crüzadores.. 
4. 0 Que em .Serra Leôa, e na Havana -residem as 

commissôe& mixtas cõm juizes britannicos para ju-lgarem 
os negreiros .apresados. 

E apezar de todos ·os meios, que ficam mencionados, 
·e de que a Grã-Bretanha dispõe , o traf1co tem augmen-
tado muíto ao norte do Equador; e COlÍl tal regularidljl~ . 

. ,de s~ faz, -que para o promover ex.istem· em diversos por-
7 
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tos da .eosta a:frican:;t Í!:iÍ~orias. pennaneütcs, sendo, àiDda , 
ha pouco tempo, quatorze ? num~r0 das principae . [::~:-] .. 

Calculava-se que do no Pongá se exporta:~·am an-
nvalmente ~:000 escravos: do 'rio das Galinha~ S:ü_OQ ; , 
e :;tssiin dos mais até o Equador: empregando-s~ neste 
negocio para cima de cem. na v:ios. · .. 

O rio Pongo dista cinco a seis horas de. navegação 
(ias ilhas dos !dolos ; e o das· Galinhas p9ucas mais ho-
ras das ilhas das Bananas, dependentes e prox:imas de. 

erra Leôa. 
E;' para ad.rnirar que havendo alli tant9s meios de;;,.. 

ti nados á su ppressão d.o trafico, corno são tribunaes insti-
tuídos unicamente para esse objecto, e grande quanti-
dade de úavios . de guerra para o mesmo fim, se tenha 
permittido, durante tantos im·nos, . a existencia daquell,as. 
:feítorias, e que algumas dellas se abasteç<tm. de generos,, 
havidos de Serra Ld)a, com que compram os escravos; e 
sobre tudo que o~ donos das feitorias hespanholas d.o _rio 
das Galinhas tenham c,ornprado; por 'l'ia dos seus .agente&. 
J:m Serra Leôa, navios c'ondemnados pelas commjssÕe!>' 
mixtas, com o proposito, sem duvida, de novam·ente· os· 
t·arregarem de escravos . [§] · · · . 

E' coin especialid,ade nos gr~ndes e numerosos· rios 
r1ue convergem para o. golfo de Benin, qüe h~je se faz 
o mais ,ex'tenso Trafico .de Escranttura, apezar das visi- · 
nhas colonias britarinicas da costà da Mina , e do$ fortes 
e constante~ cruzeiros que v~giam aquelle mar. 

A' vista de tudo isto a imp'arcialidade exigia que 
loi·d Palmerston não attri?uisse a Portugal o augmento 
de un'). trafico, qu() Portugal não p6çle evüar por. ser fei., 
1 o contra as leis port1,1 guezas fúra da · acção dellas, e com 
capüáes não portuguezes; ao ·mesmo tempo que capiláes. 
btitan~icos, faz,endas britannicas, e especu'ladores britan-
nicos ,se em prega in no referido trafico, fazendp~o em gra'\},- · 
de po~úô'.' nas imm,ecliatas visinhanças das colonias bri-
tannicas ;' nos lagares · proximos da . reside.ncia das -cQm-i 
missl' es mixtas; e, pf1ra assim dizer, á vista dos cru:zado-
Tes britannicos em p'aragens onde estes desde 1817 tem 
tido Q düejto de c a pt1,trar os :navi,os portuguezes empre-. 
gados no trafico. ' · · 

· [" J ' The Colonization Hemld ~ PhiladelpMa • 
. [§] Jlapéi-s p<Flamentâr'es A. (F'~-wthe1· 8e1·ies) pago. 1:4. • 
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"Exigl.a i~mbem a justiÇa ·que expozéssé as · causas 
Y.e.aes do aug_me_ntO. do ·trafico, e não attribuisse a P ortu-
gal .Gis crimes que -oommettem alguns Portuguezes asso-
.ciados eom Inglez~s, Fra~ncezes, Ame'rica·nos, Brazileiros,. 
Hespanhoes e outros, concorrendo' cada u·m por seu modo 
para aquelle ;9díos0 comme:rcio; uns fornecendo os cap'i-
táes necessa:rios; outros os H.a'Vios; ou t.ros armando-os; 
outros apromptando bandeiras e papeis falsos; outroi 
dand.o as fa-z endas; outros finalm ente prestando serviço 

·pessoal, quer COmO'{:apitàes, CJ'Uer COffiO marinheiros~ 
Se entre' todaB estas diver'sas classes de criminosos 

_.~l'lguma ha que _o seja menos, é seguramente a dos capi-
tães e marinheiros ·, por ser ella composta, quasi na sua 
to talidade, de homens sem educação, e que se satisfazem 
.com -interess-es é9mparatívanwnte pequenos. E' a esta 
-classe, que pertehcerri qnasi :todos os por~uguezes que se 
·oempregam ao trafico. Em,-q uanto a dasse, mais crimino-
-sa, · ag11ella que tira ' do 't-rafico enorme~ lucros, é a dos 
.Capitalistas e. dos fornecedores . de fazendas para serem 
t rocadas em Africa-. por escrá~os. ~Esta classe . é ·a .. po-· . 
ten~ia activa e·m qua\>ito a · dqs marítimos' é o mero ins-
trumento da sua cobiça;· e· a, :Clla ,pei·teneem muitos su-
.bditos bTi tannícos -como o com prova ·O testemunho .irre-
<:usa\'el 'de ~uthoridades bri'tannicas, que passo a citar. 

·. -· ~r- Goriion, encarregad.0 de n_egocios 'da· Grã-Bre-
tanha,- no Rio. de Japeiro, escre~ia, em '?21 'd'abril de 
·1'838, a . Lord Palmerston o seguinte : · . 

"Sinto ter ,de dÍ'zer, que pare_ce provav~I, que mui-
., tó' éapital britanníco se acha emprf;gado no tr:;tfJCo, 
" ·mesmo di1·ectamenie . Muitas casas britannicas desta ci-
·" dade , tem. desde algum tempo auxiliado grandemente 
"as especulaçõe~ para este nefan.do 11m . Anteriormente, 
"quando· se julgava que 'era ~onsideravel o riscó dé l'er 
"captur'ado pelos cruza4ores britannicqs , ne'nhum nego-
" ciante vend'ia as fazendas propriás para o mercado çtfri-

, ;,cano, ·se não recebia ' por ellas dinheiro á vista-; mas. 
"depois que se observou ~ue aguelJ e risco é na verdade 

. -,muito p~quen.o, as cas-as brilannicas a·lteraram o seu 
"{:OStu.rpe a -este respeito, e ag~mt -permittem aos tra[! -
" Gantes de ' esc'ra v:os comprar a crecUto as fazendas de 
·,; cjue precisam; devendo ser paga ·a divida no nm dá es-
" peculação em que foram em pregadas. ll [ *] · . 

[•>] f/ide Papei~ parlamentares citados. ' 
7 * 
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Os jyizes brit:anni~os {}~col'nmis,~ô mixtá orit.àniéo-
brazileira , residen1te no Rio de Janeiro, escrevendo, . em 
il.4 de julho de 1838, ao nobre secretario d'estado, diziam: 

,, ..... . ... Tornamos a mencionar o ínteresse indi-
" re.ctó', s~ ~ que directo se nâo póde ;chama?· , . q·~.e os ne-
" gociantes britannicosi e os capitáes britannh.:os no Brazil, 

.1, tiram do J'raflco da Escravatura.- Com qw~ são sup-
, .. pridos os mercados africanos e os (retes , senão com fa-
" zendas brit:;mnicas que são trocadas por escravos? Com 
"que se fazem andar os estabeleCimentos feitos neste pai~· 
·'' ·com capitáes britannicos, senãp cor.n o t'rabalho de es-
,; cràvos? Com que são exploradas as varias min as, que 
1.isem o. auxilio dos eapitá.es brilanniéos estariam pm;adas?: 
"Não com trl,lhalho livte, mas com trabalho de escra-
" vos." [Ji'i] 

Fallando depois os mesm05 commissario::; do apre~ta
mento de navios com bandeira portugueza, = a Flpr de 
L oanda, e outros= que os cruzadores, conduziam ao Rio. 
de Janeiro dizem : 

·"No momento em que qs apresamentos ' foram co-
·" nhecidos,- indiviquos que se díziam negociantes lngle%es e 

· · "Francezes, f1z eram inopi.madam"ente reda.mações de pa-
·" gamentos áquelles que lhes tinham tomado as suasJaien-
" das ........ . E na ve·rdade tem-se-nos assegurado s.er 

_·: pratica, não'fóra do com mum-oque comtudu nãoga-
,,_rantimos - que algum as das. casas de co,mmissão que 
"agu'i ·ba de Liverpool, .Leeds, .1\1 a'nchest.er e Berningham,. 
_,vendem as fazendas proprias para o mercado africano 

· ~"por preços condicionaes , devendo a divida ser paga ·nq 
"'todo,_ ou em parte , segundo o bom ou máu resultndo 

, ?' fmal da em presa. " . 
A co111miss~o mi~ta de Serra Leôa, escrevendo a,lord: 

· Palmepiton, em 4 de junho de 1838, falla de ,,. negodan-
. " tes 'Qrita,nnü:os, residentes naquella colonia, que são a-

r, gentes dos traf1éantes em es.cra.vos .. , . 
O Governo ' britannico j-á se queixou de que no Te-

jo se haviam pre_parado navios para i~ém fazer o Traf1c0 
da E scravattlra . Foi para ev.ita1' que isso se pod.esse pra--
t icar que o decreto, de 10 de de.zembro ·de 1836 d'eter-
minou ·que todos os navio~, que dos portos de Portugal, 

. _Açoi,es ~ e 'te. h<,ljam de sahir com destino ·para os· J?Orto$ 



da-Afriça, . situados .ao sul do M." gráu de latitude s-e-
·ptentrional, .sejam yisitados na vespera da sua sabida; e 
encontrando-se a seu bordo objectos que indiquem que se 
destinam ao trafico, sejam embargados, e punidos sem;' 
donos e carregadores; e que quando sómente exista su~~ 
peita de que aquelles navios se destinem ao referido tra~ 
fico, se exijam de seus donos fianças pecuniarias. 
· Não me consta porém que na Grã-Bret,anha se exi~ 
jani fl.anÇas dos donos, e armadores dos· numerosos navios, 

_. que do proprio Thamisa, ~o Severn, do._ Mersey, do Cly-
. de, do Humber e de outros portos da Grã-Bre tanha, 
sahem carregado~ de manufacturas destinadas exclusiva-
merite ao Trafico da Escravatura, e que levam para o-
portos do Brazil, e de Cuba, para a ilha dinamarquez.a 
-de S. Thomaz, e para outras das Antilhas, bem como, 
. para as colonias britannicas em _Africa , e para os mes-
. mos por,tos aonde se f?z o trafico, aonde ha feitorias em 
terra, ou aop.de o negdd~ se faz a bordo d,os proprios na-
vios; nos quaes portos al guns dos tra!ican_tes arranjam Oi 
sor~imehtos que julgam necessarios par~ a compra doses-
cràvos .. · 

E' verdade que na sw;t sahjda dos portos britannicos2 
aguelles navios não levavam escotilhas com grades aber-
tas, nem ta boas aparelhadas para formarem segundas co-

. bertas, neffi: uma quantidade extraordinaria de vasilha-
me para agoa, nem caldeiras maiores do que as neces-
s.arias para uso das tripolaç~es ; mas iam carregados de di~ 
versas fazendas co.m que se compram os escravos, levavam 
armas e munições , com que os negros se guerream para 

. se captiv.arem; e cadêas com que vão algemados na sua 
passagem atravez do Oceano. · ' 

P;;tra se fazer ideia da extensão e grandeza deste 
commercio, citarei a obra h a poucos rnezes publicad,a em 
Londres por Mr. FoWley Buxton sobre o Traf!~o tla "Es-
cravatura, [*] e~cripta com o benevolo fim de melhorar 
a sorte da infeliz raça africana, e acabar com aquelle tra.., 

.fico. O author calcula -em libras ~50:000 (ou em mais ·d~ 
pous milhões e meio de cruzados) as fazendas qúe ern 
Manches ter, e outros lagares do condadó de Lencaster só. 
mente se m;wufact:uram annualmente, "que, segundo ell~ 

, _ "aürm_a _, são destinadqs P,ara . o Tráfico da ;Escrava.tur,a, 



"sendo taa fa7oendas a'boolu.iamente i,;,~tppiicaveis .. a outro 
'" .'q~taZqtter oldec'fio. " . 

'O mesmo escriptor mosirl:),, em seus engenhosos cal-
culos, .gu.e a quantidade de fazendas ~x.portadas enr 1'836, 
era suffic1ente para a compra de 187.:500 escravos; em 
'cuJa compra as sobreditas fazendas costumam entrar põr 
uma t~rça parte. Diz mais' que . em Glasgow se fabricam 
tambem fazendas e.cclusivament~ pwprias para ,o trafH:;o; 
e que de 'Leeds, Berningham, e Liverpool sahe:r;q. lam-
bem muÚas· para aq_uelle f1m. · . . . 

Calcula. tambem qu.e as armas de fogo e munigões, 
de uma qualidade p1·0p1·ia unicamente pa;ra o 'J'Taji.co. da Es-

. crava.tura, que no mesmo anno .de 1836. s.e ex.portara'm 
dá 'Grã-Bretanha para Africa, e cujo valor offlcial fôra 
de quasi 138:000 libras stedinas, bastariam para. a •con1-
pra de 34:000 escravos. De sorle que juntas todas estas 
quantidades de fazendas exportadas annualmente da Grã-
Bretanha, ellas seriam' ·suffi.cientes para a compra de ~00 . a ~50 mil escravos! . ' ' 

Ü 'capitão Fair .da marinha real britann\c.a, m4.ito 
experiente no ·serviço nayal contra o tra.fico, diz, em·u·m 

·folheto ['~J que publicou ell).l838, que ao ps>rto franco dq, 
ilha de ·s. Thomaz vai grande numero de navíos negrei-
ros carregar fazendas para levarem para a Africa , >e qtw 
ellas são quasi exclusivamente de mam~facturet'britanhica. 

Corn..parem-se os valores das fazendas proprias para 

~ã~0~~~~ 1: 1s~;~:~:r~·~;~~·a~me~ ·;~;~~~~:c;~\sd3~ a~â~~ 
.os paizes em que não exist.e b Trafico da Escravatura, 
·como, por exemplo, o Mexico, com os valores das mes-
mas fazendas exportadas para o Brazil, donde ellas são 
reexportadas para Africa, e achar-se-ha, tendo-se em con-
ta .a população respectiva de cada. estado·, que o Brazil 
importou das ditas fazen,das uma quantidade muitas ve-
zes superior áquella que, sem o Trafico da Escr.avatu-ra, 

• · elle deveria receber. [§] . . . . , . . 
Ta'rrl.bem se tem dito que o valor das fazendas; que 

_ann~alrÍlente sahem do Rio de Janeiro para aqu'elle fi.rp, 

' 
. [ *] A Lett~,. to the Ronottmble W. T. n .' Sb·onglVay~; u1~ 
der sec7·eta1·y of State for Fo1·eign a:ffai?·s. 

[§] Tables qf Revenutr , C.omme1·ce , . ~te. presented to parli-
~ment-1838. · 



tmcla por 700:_900. libras sterlinas ( ma~s de 7 milhões do 
cruzados) sendo quasi todas de· mànufactl.Ü:a britanni-. 
~.~ . 
· D.os deposüos que daquellas fazendas ha em muitos 
portos da Ame rica, e nas colonias· britannicas da .Africa, 
<.levem sahir para aq uelle commereio q'uantidades propor-· 
cionadas á sua immensidade ; ao que se deverá juntàr a 
exportaç~o para os portos da Africa oriental, de fazen-
das exportadas de Bombaim e de outros portos da Asia 
brilannica, que tem muito consumo no Traflco 'da Es..: 
c,:rav.atura ; e posto se Üzesse em 18~~ uma convenção en-
tre o Governo britannico e o' Imarrio ou Sultão de Mas-
cat~ par:;t a suppressão do trafico nos portos da costa cl' A-
frica, situados ao norte de Cabo Delgado, dependentes.. 
Jo daquelle potentado; essa convenção refere-se toda-
Yia ~oment.e ao traf1co feito com christãos, podendo . O!i 
musulmands coütinuar a embarcar daquelles portos pa-. 
l'a a Asia muitos milhares de escravos em c'ada anno; e 
segundo informações que recebi, tem os christãos, por· 
meio dos m~hometanos, continuado com_ o trafico naquel- · 
la costa. 

E'· pois enorme· a som ma de capitáes que presente-
mente os subditos britannicos· estão empregando no hor-
rível Trafi co d-a Escravatura; e talvez possa dizer-se qu~· 
a som ma que a G rã-Bretanha applica annualmente a es~ 
te com mercio exceJe muito a de outra qualquer nação .. 
Os lucros que os subdito5 britannicos recebem são pro:.. 
pórcio'F!ados á som ma com que entram; e estes· lucros con:.. 
correm para a prosperidade de muitas cidades , e par& a 
opulenda de muitas famílias. E se pel.a maior parte el..,. 
l es nã.o· são obtidos por meio . de especulações directas, 
nem por isso deixam de ser o retorno da perda da liber..., 
dad!=J., dos padêcimentos, e do trabalho dos negros escra,. 
vos. 

. T aes lucros são m.uito mais seguros 'do que os do,S 
especuladores aventureiros, que' directamente se empre-; 
gam no Trafico da Escravatura; negocio este, ·que achan-
do-se sujeito a muitas contingencias e grandes riscüs·, é 
uma especi'e de loteria em que muitos indivíduos pagam 
com 9, corpo a sua coh>iça _; outros se arruínam co'mple~ 

[*] The Ti)nes de 25 setemhro--1839, 



thmenlé; e poucos se entiqueeem de urn 'tnodo que cau.-: 
~ ·espaJ?.tO. · 

Os casos já ci1ados de haver, em agosto de 1838' ~ 
uma casa da Havana obtido o ganho liquido ,de 70:000 
duros de uma unica viagem, que fizéra uin nav.io seu; e: 

"" d b ' , . / outra· ~00-:000 uros tam em n uma so VIagem, que atpe-. 
nas durou quatro mez~s, são exemp!ós proprios a ·pr-o..-. 
vocar os especuladores a .arriscarem-se em· J;J.Ovas .epera.,. 
~ões daqueHe genero. 

A' vista do que fica exposto, :não ser.ia para est~·a
nhar ·que alguem (que adoptasse o methodo de. racioci-· 
n'ar do nobre secretario d'e'stado) dissesse que o Governo . 

. britannico é cttmplice da continuaç;ã~ do Trafico da Es-· 
cravatura, por não ter tomado medida alguma para im-
pedir que· na Grã-Bretanha se fabriquem ·, e d'ahi se ex-
por~em, as fazendas que são destinadas exclt~sivctrnente pa-
ra a comp1·a de escravos, e absolutamente inapplicaveis pa-
ra outro qualquer . objecto [ * J:- que o mesmo Gove1:no· 
promove em todo o mundo tão detestavel commercio, 
não tendo proposto ao parlamento um bill repressivo so-
bre este objecto, quando podia .espern;r que o povo bri~· 
t~nnico, e os seus representantes h a viam de adoptá-lo 
por acd'm;nação unanime; pois que tendo pago vinte mi-
lhões de libras pela compra da liberdade de 800:000 es-
cravos, em pouco teriam a desistencia dos· lucros, que 
hoje obtem os subditos britahnicos, em troco das manu-
facturas com que se alimentam as guerras em Africa pa..; 
ra reduzir á escravidão muitos milhares dos seus habitan..c 
tes, e com que em cada anno se compram !'200 a 300 mil 
delles tornados escravos. · 

' Pelo contrario, o Governo britannico deixou.se pre-. 
venir em. tão imi)or.tante medida pelo rei de N apoles, 
que publicou ultimamente um decreto [§] pelo qual se • 
jmpoem penàs, mesmo águelles que tive1·em tido parte no 
.fabrico de objectos destinados ao Trafico da Escravatura. 
-Disse o nobre lord " que dutante quatro annos pro-
" curára obter pela persuasão um tratado para a abolição 
.,, total do Traf1co da .Escravatura, mas que não pocléra 
.. , .consegui-lo."-

Esta asser~ão, sobre a qual o nobre lord fundou Qfõ 

(*] Buxton. 
(•] Gion1ale clé Dv.e-Sicilie- b rJe MV. 'a:Hl, 



~eus .argu m en tos .·;p<na mostrar tt · nece:>sídade Jo bíll q u.e 
pro:pôZí, é inteiramente destituída do mínimo fundamen-. 
to, porque um trotado e seus competentes annexos, foi 
negociado .po11 mim com lord Howard ; e em !22 ·de maio 
.d.e 1838 se achaYam ajustados, e se estavam j~ copian-
do para .serem .assignados •pelos PlenipotP.nci.arío;;., quan-
do o nobre ~ord partiu de Usboa para Londres; restan-
do apenas conclu.i4" a negociação do ,artigo addieíonaL . 

A correspondencia offieial , .aci.m.a mencionada, mos" 
tra com teda a evidencia que, .ainda eru ~1 de jevereir0 
.de 1839,· o Governo porluguez ,esta·va prompto a assígnar 
.aquelle tratado negociado; e a deixar para negociação 
separada o referido ar.tigo addicionaL .Lord Palm.erston, 
porém , quiz allerar estipulações; quiz introduzir outra;; 
n0vas, que se não encontr.am em tratado .algum; quí.z 

·.supprimir outras, que já se achaiVam .ajustadas, _e que 
tem sido admíttidas em todo& os t1:a.tados relativos ao Tra-
fico da Escravatura; e ·pela r.edacção, que deu ao· seu 
,projecto , formou um complexo tal , que se fosse postt> 
,em pratica seria IJUmmameNte nocivo .á na.Yeg.açã.o, :ao 
..commercio" e ás co.lonia;; cle Portugal ; e exígindo do 
Governo portuguez que s.em demor.a e sem alteração :0 ac~ 
-ceitasse_~ deíxou de coaseguir a conclusão do rratado pe-
lo seu proprío 'proceder. 

Disse mais ·" que Port~tg:al ,de proposito quizera 
., evitar que a qu.estão se terminasse; is-to é., que o tra-
1' tado se concluísse , e ,que para isso fizera ·uso dos mais 
., frivolos , p;.etextos;, e accrescentou mais, "que (Por-
~' tugal) se servüa de allegaçi)es totalmente destituídas 
., de ve,rdade. " 

A analyse do discurso d0.flobre lord., a que estou pl'O-
.ceclendo, mostrará C!Jm ev.idencia se foí elle, o·u o Gover-
:no portuguez , .quem se servíu de aUegações totalment.e 
.destitu.idas de -~erda.d.e; e por i5so a frase de <J.l1e l!lSOll 
não carece de 'ser caract.erisada. 

Passa depois o ncbr.e lord :a mencionar as propos!l:a8 
.que. nzer,a ao 'Gov;erno port.ugu.ez, e as respostas que a 
.ellas r.ecebêra. r , 

DÍ7. que propozéra H que o Trafwo da Esera~atura 
'dos5e cleclçu:ado pirataría, nã0 se lhe impondo p<ném a / 
"''pena. ele ll!-orte,- mas sim um ·castígo secunda-rio, ·e qu_e 
, .o Governo portugu ez se negá1:a a tudo isto. 

E" Nerdade que o Governo portugu,ez recus0u .acc.e-



der a esta nova proposta.,- apresentada 7W·fim da negocia;,.· 
~ão,- pelos ·&eguintes prin'Cipaes motivos:' 

l.O Porque a. não s·e applicar aos traficantes a pen·a 
de morte, mas ;sóment.e a pena Je degredo, como pediil o 
Gove,rno britannico, e1les viriam a ser punidos com me-
nos severidade dQ q).le· o .seriam segundo o decreto de 10. 
de dezembro de 183(), qué lhes imp®e, alem de- degre-
do, . trabalhos forçados:, grandes multas ., etc. 

~.0 Porque não se declarando o trafico pirataria não 
se deveria no tratado dar este nome .ao crime de trafi co; 
'Visto. ,que. €m . diplomas de tal importancia e · natureza, 
deve ·evitar-se a inserção de palavras que de futuro pos 
s,am dar log;;tr a interpretaçõt-:s e per<tençües contrarias at~-
espifito , do mesmo tratado. · 

3,0 Porque para a suppressão do t rafi eo parece in-
·util a dita declaração, se se observa que, .h a muitos. anrios.,. 
dle se acha clas.sifirado como pirataria na Grã-Bre tanha~ 
nos E stados Unidqs e noBrazil ,,., e - que q:.~em pm: i sso. tem 
deixado de occúpar-se tl elle, difecta ou i.l'ídir ectamen ~e ~ 
mui·tos Brazileiros , i\ mericanos e lnglezes. , · 
.. Noemtanto~ aind;,< que na Europa, · a Grã-Bre ta-
nha-seja a unica poteucia que tenha dedarado piratar·ia_ 
o T rafico da Escravatura, e que não. seja razão sufflci en-
1e o ter ella dado a um crim e uma no·v.a denom-inação,.. 
va ra exigir de 0<1tra nação .qu e lhe appliqut-: o mesmo 
nome ; por defemncia para. com o Govern@ britannico ;. 
dcdar:ou o port uguez que- se t)romptiflcava a aceeder a 
qualquer r~sqluçã€> fjUe. fosse tom ada pelas g11andes. po• 
tencias da Europa, possuidoras de colonias,. . J'elativa ·a 
declarar-se pirataria aquellc .traf1co; e o · plenipotencia-
rio- britannioo concordou em que es ta declaração.• era suf-
fieiente , como assás o· demonslrou o st. · barão da Ribei-
1'~ de Sabrosa, em a nota que- em ll •de setembvo ulti-
mo tlüi g i~:~ a lord Ho;warcr ' tle \iValden; .o que tambem 
se deduzir,ia do trata do neg·ociaclo em 1.833, ·em qu-e não. 
~ de u ao tr-afl co aquella ·d:enominaçào,. 

T a m be\TI se pertend.e u faz-er acreditar no parlamen-
to qne havendo Portu gal, pela convenção de . 1817) pro .. 
li!Wt~iq.o co~;tfornHtr q.uanió f osse pussú;el' [*] a sua legisla-
ç·ao "-CID a britannica, então em úgo·r, contra os qu e fi.~ 
:lessem _o. t rafi co illicito em- csc·mvos , <~sta_,, a ag0ra obüga-

(;;,] Art. IH. · 



dera' ded~rar ·pil;ill''aria ,a(JÜelie tra Cit:o, êt ttendendo-sc a 
que -à G11ã-Bretanha como tnl assi m o 'tinha declarado ; 
..:.... E' ·porém evidente qlile mesmo quando Portu gal se t.i-: 
i•esse ·obrigado sem ·· dausula =sendo poss·ivcl =a obri-
gação de d_ecla rar o lraftco pirataria. não pôde hoje existir, 
po.rq ue''erri 1817 a legislação oritannica não considerava 
como pirataria aquelle trafico.- Alem disto, desde 183(). 

·como já observei , a l ei de Portugal impõe aos trafi~ 
cantes em escr.a vos penas tal.\·ez maiti severas do que pre-
senteménte lhes impõe a lei ín gleza . .' • 

E íoi sobre fuhdam entos desta ' nntureza ( evidente." 
lnente ficticios) que se ped iu • a approvagão de um. bill 
que sancci0na actos J e pirataria, pois que esta co~siste 
em tomar iilegalm en te .no mar a propl·it>datle alheia ; e 
illegaes se rão todas q uantus presas se fi ze rem em comequen-
cia daquelle :bil1, visto que o Govemo Lritannico nenhum 
d ireito tt~m de legislar para os su.hd.itos de uma naç;ão in-
dependen te .da Grã-Bretanha-. E se lord PalmersL.on jul-
ga que similhante direitó lhe assi:;te; se pens-a que o seu: 
bill não é um acto duin.vasão da.lci das .nações, cumpre 
de monstrá-lo . faz·e ndo~o ex-ecuta r, não somen Le para com 

'-Os Portuguezes, m.as para c:om os Francezes·, pura com os 
llussos e para <:om os cidadãos dos Estados Unidos da 
America .. 

•, I ', 

SECÇÃO VI. 

Çon~iilera-.c; ,o -que _do ·Governo portuguez disse lort.l P·alit<wr5ton re-
latlvainente ao' direito de visita; á verpetuidade do trata<l.o; e ás 
commissões ·mixtas.- Monopolio do trabalho dos escravos libertados 
el11 .I>róv.eito das colonias .inglezas .. ..:... Exam iua-se o que o nobre lord' 
avau1;ára sobre dever .o·Governo brita.nnico recorrer .aos seus !ll'Oprios 

' meio's; !! a ter l'ortu.gal perdido o direito á estima ~o gel_leÍ·o lmma-. 
nó: e o qite disse· a respeito do Gov.erno portugucz ; c<ls suas proprias 
.coniissões.-Consequencia .eventual do bill. -"-lnfracções ·dos trata-
;dos. cxisten~es. por lord Paht)erst<:m-·- Opinião a este .J'eSi>eito dos 
juizes brilanuicos da commissão mixta da Serra Leôa.- 'I'ratLucção 

· .alferada d i'iun deore:to' por tu.guez mand:adaexec.util1" pclo.1wbi-e lord. 
' 

J I t '· , 

... Disse tambem 'O nobre k>rd~ "que propozera exten..: 
'"der o direito de, v.isita .. '? o ;que·.·é c~rto ; mas n-ã0 ,(i) ·<é menos ' como· sé vê do 
t<f&tad0 ajus~ado ·üom .lord Howard, que o Gow:rno por-
tu g uez ~ tinha . aocedklo áq.uella proposm; pelo •que ne-
n1H~ m.a_queixa h.avia que far:er sobre isso. 

8 * 



• ' (~· uref'XoUc:se· de 'ú que O r(1ovetrió. ,portugttei ' perlen;::. 
~''desse que o tráMdo fosse 1feito ' j)Or tempo limit:apo :; e 
";lccreacentou que o frm obvio de tal pertengão en1· para 
li que conclu·ido o praso-, elle podesse restabeleeêr"o Lra-
" f1co em todo o seu vigor.' " 

Esta accusação tão gr-ave ·é de tal sorte destituída 7 
até de apparente fundamento~ €!Ue para a · destruir basta:.. . 
. rá citar 0 tratado, por mim negociado com · Lord How-
ard, cujo 1.• artigo declara que o ·trafico -da esc.ravatUJ'a 
fica abolido pam scm1we, e para :todos , ~)s subditos das 
duas Corôas. Lond Paimerston devia ter presente esta es-
tipulação quando contra o Governo p@rtuguez :liazia ·no 

·parlamento uma accusação, a que a qualiflcação de gra-
tuita é a menos signif1cativa com que se póde desig-nar . 

Já dei a razão - por que concordando ·Portug-al .em 
que a abolição fosse perpetua, não d<~Y-ia comtudo suj ei-
tar-ao a ·que se declarassem tambem perpetüas as mt\ÍLai> 
c minuciosas estipulações destinadas a levar a efft·ito u 
suppressão ·do trafico, r e que sào de natureza tão· varia-
·veis , que o mesmo Go\'erno hritann i co h a proposto a al'-
teração de algumas d<~Ilas em cada um dos projectos de 
tratado que tem apresentado ao Governo po·I'tuguez; não 
sendo por isso justo que este se pri~' as~e dn direito de ;, 
no f1m de ·um praso convencionado,- suspender aquellas. 
estipulaç0es, que a experiencia lhe houvesse mostrado se-
rem nocivas aos · seus inte'resses, ·para serem revi~tas. de 
'ommum acordo. 

O procedimento altamente irregular, como já rwtei, 
de alguns com mandantes dos· cruzadores britannicos; a 
poúca attenção que o Governo inglez tem pres.tado ás jus-~ 
tas qt1eixas ql!l.e a tal respeito lhe tem dirigido o Governo 
portüguez; e a interpretação que se tem pertendido dar 
a algumas das estipulaçôes_ dos tratados existentes, im-
poem ao Gow1 no portuguez o dever de não contra h ir 
obrigaçi'ies que de f'lltUTo ·possam ser contrárias aos interes-
ses de Port.ugal; ou acarretar desintellig~hcias entre os 
Go,•crnos contractan t.es, ·sem -que ao mesmo . tempo se 
reserve o 'direito. de pbder remediar para o futuro qual-
quer~ daquelles inconvenientes ·, que não houvessem sido 
-previstos na ocf:asião de s.e fazer o tratado. 
· Se -a Grã-Bretanha . negociou com aFrança um tra-
1ado pad a suppressão do traflco com a duração de de% 
ítnnos; se tem com muitas outras potencias · da Europa 
i ralados . para. o mesmo ..fim., .e de igual duraç.ão, não _ha-



.vif,l motivo,,p,nra que lord _ P~lmerston J:eccus:assse um tra-
-tado por· dez annos com Portugal, e .exi.gisse um dedu-
.raeão perpetua . 
. · ~ Qu.an.to porém ás intenções que o nobre lord quiz 
.attribuir ao Governo portuguez , de este reservar para o 
futmo" o restabelecimento do trafico em todo o seu vigor, 
é uma hypothese que, com igual logica, se poderia fa-
.zer contra todos os -governos . que para suppressão d0. tra-
fico tem c_oncluido tratados de duração .temporaria, en-
tre os quaes se comprehende tambem aq.uelle de .que é 
!nem bro f.J nobJre lord. 

· Eu poderia,. authorisado pelo exempLo do nobre se-
cretario d'estado, suppor tambem que nos tratados rela:tiv0s 
{~abolição do Trafwo da Escrav~tura, .o Governo britan-
nico não tem tido somente em vista a causa doo negrus, 
mas lambem a de por aquelle modo indirecto procurai· . 
. adquirír direito de inspecção e de policia em todos os ma-
res,. exercido pela sua marinha .de guerra, que pela; ~u
perioridade numeric~ torna quaesquer estipu'lações de r(3~ 
ciprocidade de impraticavel realisação; e tambem de . a<il-
·fluirir certa ingerencia .na administração . interna dos e;;-

.. tados com quem tem tratados, por meio das commissc:ies 
mixtas, e dos regulamentos concernentes .aos .D.eg.ros li-

; bertados ;- ingerencia quf' poderá ter c.onsequ.encias impor-
tantes nas colonias, e corti ospecialidade -nas ·.que perten-
cem ao reino de Portugal,· e ao de. Hespanha. : . 

Disse ·mais o nobre lord "SJUe tendo .propo;;to . ao .Go-
" vemo portuguez a coiltinuação das com111issões mixtas, 
"este não annuíra á proposição,, 

Em resposta direi que no tratado .por .mim negocia-
do com lord Howard,· no artigo á.", se estipulava que ha-
veria duas com missões mixtas; e que o annexo B' era o 
regulamento para as mesmas commissões ~ donde se segl!le 
que aquella asserção é opposta ao facto.. , 

Notarei, que, segundo a convenção de .l817 ., .[•] 
os navios eondemnados pelas commissões mixtas, devem 
ser vendidos em hasta publica, com · as suas cargas, ex-
ceptuando os escravo~, sendo o seu producto. dividido em.-
tre. os dous gover·nos; e que lord Palmerston . pelo seu. bill 
adjudicou ao GoYerno britannico todo. o-dinheiro .prove-
niente de taes veBdas, visto que os Eavios em logar de 

, . .[ *} . f/ide Regulame1Úo para as commiisõ~s mixtas,. artigó..V.J.I. 



62 

!erem julgados pehts conrm i~~ües rnixti1s· o·.h·ão ·de 5er p>e:. 
los tribunaes do alrnirantado .. britannico; os quaes··seg•un.-
do os seus regulamentos, hão ele tirar tambem do· 'l'~llor-.das 
presas uns tantos por cento como direi1:os do alrnin11 tado: 

Continua dizendo o nobre lord "que pedíra qu e· o Go.1 
"verno .portuguez dopc0rdasse em um · regulamen to pelo 
"qual os negros capturauos deveriam flcar sob ~ superin-: 
" tendencia das com missões mixtàs, e que Portugal recm-
" sára est.a proposta. " · 1' 

Para mostrar que esta usst>rcão tambem é destituid:\ 
de fundamento, será suflidente tlizer que pelo artigo ~ .0 
do annexo C; que faz parte do tratado por mim 'nego.J. 
ciado com lordHowarcl, se estipulára que ·apenas a:lgum 
navio fosse conclemnado pelas com missões mixtas, ·por se 
lhe haverem encontrado escravos, estes seriam en lregue3 
á principal auLhoridade civil do lugar onde residisse a 
commissão que o tivesse condemnado, com0 se lunia es-
tipulado em l3i7; a fim de que, em conformidade com· 
0 artigo 1!2.0 do tratado negoeiacl.o, se assegurasse fiel-
mente aos negros libertados : . , ' 

1." O goso dn. sua liberdade, e um bom tratamen_. 
.to. 

!1l. 0 A sua educação nos princípios da religião christã,· 
moralidade e civilisaçào. : 

3. 0 A sua suff:tciente instrucçã.o nas artf!s mecanicasi. 
E ' pelos artigos 5 .0 e 6." d0 mesmo annexo C ftca- · 

vam as. commissões com .a necessaria superintendencia 
wbre o tratamento dos libertos. Entre~anto que, segun--
do a nova legislação do nobre lmd, ellas hão de f1car sem 
superint·endencia alguma sobre a maior parte dos negros 
libertados, porque a maior parte .dos navios, apresados -
com bandeü:a portugueza .. pelos cruzadores, terão de ser 
julgados nas .antilhas, Guyana e em outras colonias bri..: 
tannicas, onde se experimenta falta de braços para os · 
trabalhos ruraes. . · 

Os negros libertados, que lá hão de ücar;· supprirào ' 
aquella necessidade. Este modo lie os aproveitar já foi 
recommendado .a lord Palmerston pelos juizes britanni-
cos· da comrniss.ão mixta do Rio de Janeiro. [ *] , 

Retidos na America, não , restará esperança a esses 
negros de voltarem ao seu paiz, em quanto qne se ficas-:-· 

·[ * J Vide Papeis parlamentares citados, : · 
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sE~m tia .Africa · a poderiam conservar. Se o 'philantropo 
p6de .1nmentar es ta situação dos negros, os proprietarios 
paquellas colonias terão motivo de satisfação, recebendo 
com frequencia noyo . sortimento de trahalhadorP.s, cujo 
numero não sení insignificante; por quanto s6mente erri 
Serra Leôa tem sido libertados pelas commissões mixtas 
desd e a sua instalação em 1819, mais de 48:000 negro5. 
[ *] Por es te . modo .os proprietarios das colonias. bril.anni~ 
cas, depois de haYerem recebicdo grandes ind emnisações , 
para que os seus escravos fH.:assem lirres , virão a adqui~ 
rir negros, que, .durante um cer.to nlJmero de annos, com. 
o nom e de lihertmlos lhes farão os trabalhos , q ue antes 

. lhes faziam os seus escravos, com a grande ' 'antagem de 
os obterem gratuitamente; ao passo que os culti v adores, 
do l3razi1 ·e ue Cuba os· hãode comprar por altos preços .. 
Deste mo.do aquelles .colonos se apro\' eitarão, sem despe-
za sua, do crime dos CJll e trafieam em escravos , sem fi-
carem com o ouioso, e com o escrupulo de haverem com-· 
mettido esse crime;. e se estabelecerá em favor delles . 
uma especie de monopolio u.o trabalho dos negms libertos·, 
que se pôde considerar ·comó temporario trabalho destes 
escra-vos. Eis um resultado proveit oso, que o nobre lord 
não mencionou no seu discurso quando no parlamento 
se tratou do s.eu bill.- E' por tanto evidente que uma 
grande parte dos negros libertados fJCará fóra .da superin-
tendençia elas commissões mixtas,--. 0 que é jwrtamente 
aquillo de que no mesmo uiscurso, e sem motivo1 o Go-
verno pOJtuguez fôra aecusado de pertender. · 

Disse mais lord Palmerston, "que o-Governo Por-
·?' tuguez tinha uma ohf.tinação determinada em não fazer. 
'~tratado com a G11ã~Bretanha que a esta désse facilida-

. :~:de para· acabar c<;>m o trafico ; que quando, . por atten-
" ç;ão com o Governo portuguez , modificava as suas pro-
'' pos las ; · ~~e apreoentaYa novas pertenções;·, e disto ti- . 
rou por conclusão "que o G·overno britannico devia con-

' , d uzü o negocio pelos seus proprios meios. " . 
Quando, em agosto de 1839, o nobre secretario d'-

estado fazia esla accusação. contra 0 Governo portuguez, 
tinh a elle em seu pode r o tratado, cuja :negociação lor<t 
I;t:oward havia concluído comigo em maio de 18:38 ; pelo 
qual Portugal fazia mais eoncessõ.es .. <lo. que havia feiL@, 

( * J f/ide Papeis parlan;(\ntares ciJ:!;l.dos. 



~m 18lf> e 1817; e tambem mais do que terri féito qua5i 
todas as potencâas com que a Grã.:.Bretanha tem conven·· 
·ções a tal respeito: tin~a igualmente conhecimento. da 
proposta que, em feveretro de 1839, eu f1zera ao mesmo 
plenipotenciario de se approvar aquelle tratado indepen-
dentemente do artigo addicional, que fioaria para negociá.:. 
ção separada e ulterior. E' pois complétamente inexacta 
a assen;ão de que o Governo portuguez tin~a .obstinação 
em não querer fazer o tratado'. Se a houve, foi da parte 
do nobre lord, que recusou approvar a negociação que co--
migo havia concluído o ministro a quem tinha mandado 
plenos poderes para esse flm. 

E portanto a conclusão que da mesma asserção tirou 
de " que o Governo britannico devia recorrer aos seui 
"proprios meios," é forçada e destituída da minima ap-
parencia de justiça; sendo aliás desnecessaria a violenta 
medida que propôz, e que foi adopLada pelo parlamento; 
porque se o nobre lord tivesse approvado o tratado nego~ 
ciado, ce~saria o motivo ostensivo em que pertendeu fun..: 
dar a necessidade della. 

Outro resultado por~m da mais alta transcendencia tt 
fecundo em consequencias, poderá ter aquella medida;-
o de para o futuro se fazer della um precedente , quan-
do se pertenda applicar leis inglezas. ·a subditos de nações 
independentes da Corôa britannica. - Similhante medida 
s6 pode 'encontrar parallelo em alguns dos senatus-con-
sultos de Napoleão. 

Disse tambem . o nobre lord "que o procedimento do 
"Governo portuguez .a .este respeito lhe tirára os títulos 
"á esti'ma de todo o genero humano." 

Esta asserção não poderá admirar a quem tiver pre-
sente a ameaça feita (e já mencionada) de que no caso 
de Portugal não acceder a todas · as pertenções de lord 
Pálmerston, a mais violenta linguag.em de que se ·usasse 
no pailamento contra Portugal, s.e ria ouvida com ap-
plausos, e iria pelo mundo sem réplica; pois que est.a: 
n'ão seria ou vida f6ra de Portugal. [ * J · 

A verdade porém do caso é que o nobre lord, como 
ministro dos negocios. estrangeiros, 'era o membro do par-
lamento que pela sua posição devia possuir . mai3 com,. 
pleto conhecimento do que se havia passado nesta ·n ego;-' 

[ *] Vide Papeíl! parlafuen:fare'-& citarlm, 



ciaçao, e que por isso devía obter inteiro credito em 
quanta dissesse a tal respeito ; · e que se serviu da sua po-
sição especial para acumu.lar accusaçues e injurias con , 
tra o Governo portu guez ; e para expôr os fac tos· de um 
modo que era, em grande parte, opposto ao occorrido; e 
que appellou depois para os sentimentos generosos e phi-
]an tropicos do parlamento e do po,,o britannico em favor 
dos negros, com o fim de obter uma medida opposta 
aos principios ·que regem as relaçues entre estados inde-
pendentes; - medida que a legislatura britannica não po-
dería .approvar se houvesse tido conhecimento da reali-
dade dos factos, a q nal foi completamente desprez.ada, 
como o terá mo;; trado a analyse do discurso do nobre 
lord. Se alr;uem, pois, em uma questão tão grave , tem 
de perder os titulos á est ima do generq humano, de,·e 
~er aquell e que , na falLa de razão e cle justiça , . recorre 
á violencia e á injuria . · · 

Disse . mais sua excellençia "que nào pensava tão 
"mal do G-9\'erno portu guez que acreditasse que elle não 
"tivesse in clinação real de acabar com o trafico. Que 
"acredita v a que o Governo port uguez era dominado por 
" um poder domestico mais forte do que o mesmo Gover-
';'!lo. E qu e as pessoas que pareciam rriais obstinadas em 
"resis tü ás proposições delle (nobre lord) não deixariam 
" de acolher bem a medida que propunh a. " 

As pessoas a quem se refe riu eram sem dúvida as dos 
Jr ,inist ros portuguezes, com os quaes o plenipotenciario 
b til:annico teve de tratar sobre o assnmpto. Seguramente 
elles não poderão attribuir uma supposição tão singular 
senão ao animo de que estava o nobre lord de juntar á in-
júria a ironia . 

. _Já n'ou tro logar mostrei o erro em que se achava 
quando as.segurava que existia uma facção, que embara-
ça v a o Governo portuguez de concluir o trat-.u.lo, e cles-
necessar io se torna repetir agora o que a este respeito j:í. 
expendi. 

D isse mais o nobre secretario cl' estado "que, na ver-
" dade, Port11gal' nenhum interesse tinha neste trafico: 
"que não tinha colonias que precissasse m de escravo.s 
"para as· cul ti var: que uma grande parte dos navios que 
"nav~gavam com . bandeira _ portugue~a, e. prpfessava1?l 
"ser portuguezes, eram propriedade h espanhola, e de pl-
" ratas rapaces de todas as nações, em cujo ganho ou per-
" da Portugal, como nação,- não. tem mais_ interess·e do 
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"qui': a Grã-Bretanha:. que por isso elle diúà que a 
"Grã-Bretanha não ía fazer a Portugal cousa que lhe 
"désse direit.o a resentir-se." 

Esta conli.ssão de lord Palmerston de que Portugal 
n.ão tem interesse no trafico,- e de que uma grande parte-
dos navios que usam da bandeira portug·ueza não são pro-. 
priedade portugueza , mas de gente de todas as naç0es, 
tor-na evidente a injustiça com que no seu discurso a<> 
cusou Portugal de proteger o Trafico da Escravatura do 
mu_ndo inteiro! 

Se piratas rapaces a,busassem da bandeira brilanni-
ca, e fulsiflcassem papeis; para que os" seus navios. fossem 
tidos como britannicos,. certamente-não se poderia dizer, 
com apparencia de justiça, que o Governo britannico 
er:a r.esponsavel pelos. crimes commettidos. p0r. taes pira-
tas cont_ra as leis britannicas._ 

Da mesma sorte a boa fé _e a justiça não authorisa-
vam. alguem a accusar o. Governo portuguez ,, a injuriá-
lo, a pertende-r tomá-Io. odioso, imputando-lhe crime~ . 
que piratas rapaces de todas as nações tem commettido 
fóra do alcank:e da. jurisdicção do mesmo Governo. Se 
taes pü:atas se servissem.. tão sómente da bandeira por-
tugueza., ainda o nobre lord teria algum moL-ivo plausí-
vel para appr.esentar a sua medida; mas . o contrario era 
mbido pelo Governo britannico no mesmo tempo em que 
linha logar a discussão do bill,. como o provam as seguin--
tes expressões de lord Minto, ministro da marinha .. [*] 

c( E' verdade que um grande numero de navios em-
" pregados no trafico t.em sido tomados com a bandeira 
"dos Estados Unidos, - e com a da Russia._ E' tambem 
"verdade que apezar do, Governo dos Estados Unidos, e-
" dos e:;forços da Grã-Br.etanha, a ba-ndeira dos Estados 
"Unidos ha de dar ao Trafico da Escravatura um gráu 
., de facilidil.de contrário á su.ppressão . , , 

Observou mais lord Palmerston., "que elle sabia 
"que o. trafieo, expulso. de-uma bandeira, iria. buscar re-
., Íugio em butra; mas que-se todas as bandeiras da chri-
-, slandade se-unissem, os negreiros não, teriam bandeira·. 
" Que por isso elle-propunha: a,, clausula de que o navio. 
"que fosse capturado nestas cir.cunstancias, isto é, sem1 
"bandeira,. fosse julgado. como, se fôra. i n.glez, excepto sy.· 

[<*] Vule Papeis parlamentares çitados,_ 
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~provasse que pertencia a algum estado.~ Que se dis- . 
"sera que isto seria fazer a guerra a todo o m~mdo; mas 
" qrte elle não podia achar como qualquer nação se po· 
"deria queixar de tal procecliment'o: que' se a protecção 
"de uma nação se lançava aos ventos, não via que mo-
" t.i I'Os de queixa poderiam resultar contra a Grã-Breta-
" nha por não ter respeitado uma nacionalidade, cuja 
"ex istencia tivesse sido acintemente desviada do seu co-
" nhecímen to. " 

E' muito importante esta segunda conf1ssão do nobre 
lord pela qual mostra reconhecer - que se a bandeira , 
portugueza tem sido usada pelos úaf1cantes com prefe-
rencia á franceza e á hespanhola, é porque, como acima 
disse, o navio capturado que a trouxesse correria menor 
perigo de ser julgado boa presa; mas a causa desta pre· . 
fercncia teria ce'ssado desde 1838, se o tratado negocia-
do comigo pelo plenipotenciario britannico houvesse re-
cebido] a approvação que lhe negou sua excellencia; cujo 
procedimento durante esta negociação, para poder ser 
devidamente appreciado , carece de recorrer-se a circuns-
tancias independentes d~s cjue são simplesmente relati-
vas ao tra'taclo especial para a abolição do Trafico da ' 
Escravatura. 

E quanto .á clausula que encerra o mesmo bill, de 
poderem ser visitadas, e capturadas pelos navios de guer-
ra bri tannicos, e julgadas pelos tribun'aes britannicos as 
embarcações suspeitas de se empregarem no trafico, qual-
quer que seja a nação a que pertençam ,-quando os seus 
capitães não apresentarem, ou não quizerem mostrar ban-
deira ou papeis de bordo, nada mais sim pies do que isso 
haveria, se todos os 'Governos da Europa e da America 
tivessem concedido á Grã-Bretanha o direito de mandar 
fazer pelos seus navios de guerra a policia dos mares. 
Mas como tal direito lhe não foi concedido; se o capi-
tão do navio mercante de uma nação poderosa (digo 
poderosa, porque as que o não forem tem muito que re-
ceaT da justica do nobre lord) recusar apresentar a sua 
bandeira e o; seus papeis ao commandante do na'-:io bri-
tannico· que o visitar; se se deixar capturar e conde-
mnar, e depois mostrar a sua nacionalidade, não será ó 
Governo britannico obrigado a pagar uma fo rte inde-
mnisação pelas perdas e damnos occasionados áquelle na-
vio? E se hoúver especuladores, subditos de nações po-
derosas, que se mettam · a fazer negocio cpni taes iride-

9 * 



mnisaçoes, a quão enormes wmmas não poderão ellas 
montár?- e isto ' além dao graves contestações que taes 
procedimentos podem causar entre o Governo irtglez e 
os mais Governos. 

Terminando a analyse do discuno de lord Palmer-
ston;chamarei a attenção do leitor sobre o que ·agora pas· 
so a referir, e que servirá ainda para melhor se apre-
ciar o seu proceder nesta questão. . 

No mez de abril de 1838 [*]deClarou o nobre lord 
aos i uizes britannicos da commi5sào mixta britannico-
braz'ileira, est'abelecida no Rio de Janeiro- que" perante 
"ella poderiam ser le'vados, e por ella condem nados, os 
"navi.os de subditos brazileiros, ou de·subditos portugue-
" zes residen [es no Brazil , que fossem encontrados na v e-
"gando sob bandeira portugueza, conduzindo escravos. 
"da Africa para os venderem no Brazil ;' excepto se taes 
"navios tivessem sido construidos n'um porto porh1guez,. 
"ou tivessem usado .de bandeira portugueza, e de nonhu-
"'ma outrà, antes da data do decreto (portu.guez) de 16. 
"de janeiro de 1837. '' 

Sobre esta cl~cisão do nobre lord escreviam-lhe, em 
outubro de 1838, os j uize5 britannicos da com missão mix-
1a da Se!Ta, Leua; e fundando a sua opinião na ele lord 
Stowêll, uma· das maiores authoridades j ucliciaes. ·de In-
glaterra, diziam :~"que é sómente pelas estipulações. 
,; expressas ele um tratado, que um tribunal qualqu er pó-
" de tomar conhecimento elos crimes contra as leis inter-
" nas de outro paiz.- Que neste caso não ha nenhum 
" artigo no 1ratado pelo qual a com missão mixta se ache 
"revestida de authoriclacle para tomàr conhecimento da. 
"construcção e . transferencia dos na vi os portuguezes, ou 
"ele privar um n·avio, que navega com bandeira e com 
., papeis portugueze~, do seu caracter de portuguez, s6-
" rnP.nte por causa da sua const rucção estrangci·ra.- Q,ue 
, _pelo contrario o tratado (de 1817} é expressamente op-
" posto ao exercido de tal authoriclaclé; e declara. (art.. 
"6. o das .instrucções) qu:e a corv_sln.~~çáoyoritbg1be%a, 01~ 

· , estrangetra de um navto nada vmphccwa com a sua na-
':cionalidade. "-"Que se se instar que este artigo do 
"tratado está virtualmente annullado pela total abolição, 
"do trafico portuguez da escravàtura, póde replicar-se~ 

~ .. 
[:t] Vzde Papeis parlamentares citados. 



69 

"que a abolição-fe.i la por Portugal, apenas p6dc obri-
" g·ar os seus proprios subditos , e qu e por isso nenhum 
"poder addicional accresce u á Grã-Bretanha; por ser 
"certo que o Trafico da Escravatu ra, em qualquer ex-
" t ensão, p6de ainda ser praticado poi· navios portuo-ue-
" zes ao sul da linha, com perfeit:a impunidade, pelo 
"·que diz respeito aos cru~adores britnnnicos, os quaes 
" não gosam hoje de maior direito para capturar aquel-
" les navios, em la titudes meridionaes, do que tinham 
"quando o trafico era jJermittido pela l ei portugu eza., 
- "(~ue se pôde tam bem replicar, que a intenção das 
"partes Cl1Dlractantes n Hat.ivamente ao effeit0 que a 
"construcção portugueza, ou estrangeira havia de ter na 
"n'acionalidade de um navio, estava, sem duvida algu-
" ma, positivamente declarada neste arti go ; e que nada, 
·"·excepto um artigo addicional ou uma estipulação igual-
" mente formal' podia authorisar a commissào a obrar 
"em contradicção directa com . uma intenção declarada, 
·''que não admitte questão ou engano." · 

Eis aqui Os proprios juizes britannicos, da mais an-
tiga das commiss()es mixtas, confirmando o que o Go-
verno portuguez havia por muitas vezes dito ao Gover-
no britannico- que o decreto de lO de dezembro de 1836 
nenhum direito lhe dava para fazer capturar navios por-
tuguezes empregados no trafico ao sul do Equador: que 
p:na o fazer carecia do consentimento do Governo portu-
guez, e que sem elle commettia o Governo hritannico 
uma infmcção dos tratados em vigor, como effectiva-
menle es lava praticando. 

Observarei mais, qu e o decreto de 11) de janeiro de 
" 1837 declara: "que serão unicamente considerados na-
" vios portuguezes aguelles que .com bandeira portugue-
" za tivessem assim navegado até · á publicação deste de-
" ereto, e os que pam o futuro f0ssem construidos nos por-
" tos de Portugal e seus domínios . " . 

. Lorü Palmerston, porém, referindo-se ás disposições 
daguelle üecreto, mandou considerar "como navios por-
,; tu guczes s6m,en te os na vi os construidos er:n portos por-
" tuguezes, ou que tiYessem trazido bandeira . portugue-
" za, e nenhuma ouka antes da data do mesmo decreto .. , 
_Desta sorte, por uma trnducção. alterada, e des·necessa-
l'ia, porque os processos ele que conhece a com missão mix-
ta do Rio de Janeiro são feitos na língua portugueza :> 
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L* J e pela· in troducção ·na mesma traducÇão uas · palavra~ = e nenhum,a outra= que se não acham no original, veio a 
dar um ao citado decreto um effeito rectroactivo, que ef-
feclivamente elle não tinha, - como os commissarios da 
Serra Leôa muito bem o haviam observado. 

Além do que fica relatado ainda ha a considerar o 
facto de o nobre lord se ter a si proprio constituído inter-
p·rete unico das disposições dos tratados, ordenando aos 
juizes das commissõesí mixtas as regras que deviam seguir 
nos julgamentos. Citarei para exemplo a ordem que, em 
1834, lhes mandou de seguirem o principio de que no 
julgamento dos navios empregados no trafico-" o cara-
" c ter nacional de um negociante deve deduzir-se do lo-
" gar da sua residencia, e não do logar do seu nascimen-
" to . " [§] · 

Ainda que similhante principio não fosse contestado-
_:_ ainda que o Governo britannico se conformasse semp:·e 
t:om elle nas suas t ransacções com os mais Governos, nem 
por isso teria direito de por si s6, sem o acordo dos Go-
·vernos interessados, dar instrucções ás commissões mixtas 
para oseguirem, sem commeLter por isso umainvasãofla-
grante nos direitos daquelles Governos. 

SECÇÃO VII. 

AsscJ·ções inexactas do primeiro lord do almirant,do, conde d~ l'flinb. 
- Apresamento do navio Flor de J,oauda.- Comrnuuicação sobr~ 
este caso dirigida a lord Pulmerston pelos juizes britanuicos da com-
missão mixta do Rio de Jaueiro.-Hesnltauo do exame qne fica 
feito.- Necessidade que de um bill de indemnidade tinha lord Pal-
mcrston e seus collegas.- Proposta ele occupação de colonias portu-
guczas pela Grã-Bretanha; a titulo de >Uppressão d~ trafico. -
Cousequente ueces;idarle de ella occupar tambem out•·os paizes.-
Circular de lord Palmerstou de 30 rle setembro de 1!!3:>. 

~ Passarei agora a fazer algumas observações ácerca do 
discurso que na camara dos lords fez o conde ele .Minto, 
primeiro lord do almirantado, a respeito do bill de que 
se trata. 

[*] 
rnixtas 

[§] 

ConvPncão de 1817 - Regulamento para as com missõee 
Art. li. 
P.ide Papeis parlamentares citados. 
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Disse elle "que o Governo portugu ez mandára um 
" governador para a ilha ele S. Thomé em um navio es-
" quipado para o traf1co: que o navio fôra tomado pelos 
" cruzadores britannicos e conduzido para o Rio ele J anei-
" r o; e que a com missão mix ta recusára condemná-lo por-
" que o navio e sua tripolação eram portuguezes." 

Dos factos asseverados pelo nobre conde nenhum ex-
istio. ü governador de S. Thomé , a quem se allude, 
partiu de Lisboa no brigue francez - Rose rlu Tage - afreta-
do pela Administração portugueza, o qual transportou tam-
bem alguma tropa, passageiros. e munições de guerra. 
Esta embarcação sahi u para o seu clc~stino no fim de abril _ 
de 1838 ., e voltou daquclla ilha directamente para Lis-
boa, onde chegou em outubro do mesmo anno, trazen-
do carga de particulares,.- e alguns passageiros por conta 
do Governo. 

1 O navio levaclo ao Rio de Janeiro pelos cruzadores 
britannicos, foi a Flô1· de Lo'anda, que a com missão mix.-
ta britannico-brazileira decidiu não poder ,julgcw po1· ser 
p01·tv.g~be% . E• pois par.a admÜal' que o primeiro lord do 
almirantado- o ministro da marinh~ da Grã-Bretanha, 
narrasse como factos aguillo que devia saber que o não 
eram, com· o Üm de fazer accusações contra o Governo por-
tuguez!: . 

Por esta occasião citarei o que a respeito. elo apresa-
mento do dito navio escreviam, em data de ~6 de setem-
'IDro de 1838, a lord Palmerston os juizes britannicos da-
guella com missão mixta .. -Depois de· dizerem que o 
dono, medre, e outro incliv'idtbO , pertencentes á Flôr de· 
Loanda, haviam sido mandados a ferros para bordo do 
transporte Bvffalo·, que havia partido para Inglaterra no 
dia 16 do referido mez , accrescen tam :· [ * J 

"Não. podemos deixar de sentir profundamente as v a-
"rias circunstancias que tem 0ccorrido relativas a es-
" te navio, depois que foi dada a sentença fmal do tri-
" bunal em 19 de jUnho, as quaes tem sido de tal natu·· 
"reza que tem indisposto aquelles mesmos que eram mais 
"favoraveis á suppressão d'o traüco; e tem feito á nossa cau-
" sa mais mal do que qualquer outro acontecimento de que 
"tenhâmos lembrança." 

Em 5 de fevereiro ele 1839, escrevendo os ditos juiz~s 

[*] f/ide Pa.peis parlamentares citados,. 



a lonl Palmerston á cerca do mesmo caso da Flür .de Lom~i 
da, que havia estado durante tres mezes no port:) do Rio 
de Janeiro com os negros capturados abordo ' dizem :' 

"Que era sem exemplo o estado de mortalidade e de 
, mi~eria a -que havia chegado a carga infeliz da Flôr de 
"Loanda, çlestituida por muito tempo, e durante a mais 
"inclemente estação, de restu ario- não s6 do que era 
"necessario, mas daquelle mesmo que a decencia exi-
" gia. " . 

"Que qualquer que )Jodesse ser a atrocidade do cri- , 
"me que tivessem comme.tido os in di viduos pertencent(·!s 
"áquelle navio, os procedimentos praticados para com 
, ·-elles , taes como serem repetidas vezes postos a ferro~, 
"etc . não eram justificados pelas. instrucçües em virtude 
"das quaes o apresamento se fizera, nem pelos decretos 
"portuguezes, quer_endo-os suppor applica v~is ·á Flôr de 
"Loanda. ,· 

Um tal procecler era merecedor do mais severo cas-
tigo , mas pelo contrario foi promovido o commandan-
te elo cruzador britannico que apresára a Flor ele Loan-
da, e a sua promoção foi communicacla offlcialmente ao 
Governo portuguez·: -·recompensando assim o primeiro lord 
do almirantado britannic:o, e a Acliministraçào de que faz 
parte, Ul"!l pr<?cedimento ·em que os propri0s juizes britan-
nicos de uma commi3sl'io mixta haviam po_sl'o o f e·rrete ele 
1'CP1'0v.açâo ! 

O nobre condt~ transtornou tambf'm i nteiramente no 
5eu discurso o facto praticado dentro do porto de lVIoçam-
bu:jue, pelo ·commandante 'do brigue ' de - ~·u erra. bri.tan-
nico Leveret, que abordou o nav o he3panh61 DiCJgc-
r~:es, que se achava ancorado ao abrigo das for talezas pór-
tuguezas, saltando-lhe dentro, e-acutilando quanta gente 
nelle encontrou, inclusi vamente alguns offid aes das al;-
fandegas daquella colonia, qu e abordo do Diogenes se 
achavam desempenhando os deveres do seu cargo ; com-
portamento que o mesmo Governo britannico ofocialmen-
te reconheceu por irregular. Apezar disso o comm andan-
te do LeveTet tambem foi promovido, e a sua promoção 
communicada ao Governo p0rtuguez. 

O nobre conde, depois de assim haver narrado os 
. factos, clestituii1do~os ele quanto nelles havia ele exacto, 
.concluiu accusando o GoYerno portuguez ele se haver 
conduzido com falta ele fé! -Comtudo ao nobre conde 
1:umpria saber qtl~ ·se nestas transacções houve ·falta· de 
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íé ,por parte de ~lgum J.os dous Governos, e lia não pode · 
s~r a:ttribuida águelle a quem accusou; e que por fa-
dos, provados d'um modo opposto áquelle de que usou 
na sua narração, poderia alguem julgar-se authorisaclo a 
virar a accusação do nobre conde contr.a .a propria admi-
nistração de que elle .é membro.· 

A noticia historica acima clada dá negocias.ão elo tra-
tado, e a analyse do discurso de lord Palm.erston terão 

• mostrmlo, -com a mais .completa evidencia, que can'lciam 1 

de fundamento, e até de appar.encia de justiça, as ac-
·cusações acrimoniosas dirigidas contra o Governo portu-
tuguez pelo nobre lord, que, para as fazer, ~aão.duvidou. · 
recorrer tambem a propostas que tiveram logar durante o · 
progre3so da negociação, e lJllC haviam sido abandona-
das, como se vê do tratado por mim negociado com lord 
Howard de W alden, unieo documento e m que se a-cham 
,consignadas as fmaes pertenções do Go.verno portuguez; 
bastando reconhecer este ·voluntario anac'hronismo para 
c abire.m por terra todas as arguições sobre elle fundadas. 

S.endo a trans.acção diplomatica de que se tmta exten-
·sa e co~nplicada em s·uas disposições, care ce por isso, pa-· 
r a ser convenientemente examinada, de um consideravel es-
paço de tempo; provavelmente maior do .que aqudle que· 
.os membros ela legislatura britannica jtdgariam preciso• 
applicar-lhe, attendendo a que o espiri_to de philanthropia 
faz na Grã-Bretanha receber .com applauso qualquer pro-
posta~ •que pareça ser fa-vora:vel a m elhorar o estado da ra-
ça africal'l.a, e á suppressão do Tranco <la: Escravat ura. 

A narrativa desta .transacç..1.o feita aoparlamc!!;to pe-
lo ministro .dos l!l egocios est1ange'iros . foi acreditada, co-
mo era -nat'l:lral, porém fica .demonstrado qt~e .a realidade 
.dos factos foi nella completament.e desatendida. Pode pois 
suppor-se que·se·està realidade houvesse sido patent·e áquel-
le corpo, elle não daria o seu -consentimento· a uma me-
dida contt:aria ás leis. das na-ções, .e dírig·ida em p articular 
contra uma: que, ha seculos, ·tem sicloalliada cla-Gtl·ã-B re-
tanha. 

'Uma voz ., porém , se · levantou no paí·lamc nto em 
defeza da independeneia .de Portugal, - foi .a .do gran-' 
de general que durante seis annos conduzíu á victoria o 
·exercito portuo·uez, •qu.ando este combateu tanto pe] a in-

o 1 l ' ~ B . ,dependencia do se~1 paiz, como pela ·cama aa •ra- ~e-
t anha. Se essa voz , que muitos nobres pares sf:guiram, 
não rn udP. Gbsta.r a que se approvasse aquella medidm., 

10 
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fez, ao menos, regeitar a pertençãó de que o parlamento 
considerasse como fundadas as asserc;ões gratuitas'· que 
lord Pal merston ha\:ia inserido no preanibulo do seu pri-
primeiro bill . 

l-iuae~quer que tenham sido os motiYos da politica 
interna, ou externa, que· de-terminaram o nobre lord a 
proceder assim, é eerto que preferiu um meio hostil con-
tra Portugal, a approvar o tiatado discutido. e eoncluido 
em Lisboa pelo plenipotenciario britannico; tratado, que 
nas suas estipulações para a suppressão do trafico, era 
muito mais efficaz do que a convenção de 1817, e do 
que todos os tratados concluídos entre a Grã-Bretanha 
e outros paizeS'. 

EHe propoz, e obteve uma lei· para que os eomman-
dantes dos navios britanniços que apresassem embarca-
ções com bandeira por~ugueza, suspeitas de se emprega-
rem no trafico,. não podessem ser condemnados pelos tri-
bunaes britannieos por haverem executado as ordens elo. 
seu Governo.- Por t~ste facto reconheceu o nobre Iord 
que, na conformidade dos tratados· entrP. Portugal e a 
Grã-Bretanha,. os ditos com mandantes, apezar das or-
dens do seu Governo, poderiam 'er condemnados na-. 
. quelles tribunaes por crime contra ~ lei· vigente; isto é , 
contra os tratados exiotentes. . 

Se taes com mandantes podiam r"er- condemnado• ,. 
mesmo no caso de. executarem as ordens ' Jo seu Gover-
no, é porque este nào tinha cHreüo ele os aHthorisar a 
fazer capturas senão ao norte do Equadm, e segundo a 
c:onvenção de 1817. E pois que varias embarcações com 
bandeira portug~:~~~za haviam sido ~apturadas ao sul do 
Equador por- navi-os de g·uena bri:tannieos '} authorisauos. 
pelo seu Governo, antes de este haver pvopos~o o bill, se-
gue-se que por uma . tal violação flagrante dos tratados 
existentes,. carecia o nobre lord de obter do parlamento. 
um bill d'e indemniàade.- E por um meio indirecto ob-
-~eve este bi1l; o qual tendo força bastante- para cubrir 
a responsabilidade do nobre lord perante as leis de Ingla-
terra que infringíra, não tem força alguma para absol-
ver a in.fracção dos tratados com as potencias estrangei-
r as . 

Se o nobre; secretario d'estado não carecesse de um 
gjll de indemnidade, de que serviria mna lei que au-
thorisa os cruzadores britar,micos a apresarem ao sul do, 
E(pladur navios com bandeira portugueza, quando ~Hes. 
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J~ por muitas vezes p haviam ·prati<:ado· com .autborisa-: 
ç.ão do seu Governo? E foi depois de taes procedimen-
tos que lord· Palmerst.on accuso"u Portup;al de haver via-
indo os tratados; quando era &Ómente -contra o nobre 
lord que .a accusação poderia ser dirigida 1 Hingular si-
t uação ·em que a si proprio se collocou um ·estadista 
que, pelo alto cargo que occupa, é tão conspicüo entre 
as nações· civilisadas l 
· Entretanto mostrou-se c·onscio .da inj ustíça .com que 

.se havia nest{~ .caso, adoplamdo para base das suas .accu-
·sa<;;ões premissas, cuja inexactidão lhe Não era permitti~ 
.do ignorar: não mem'CÍonanJ.o na discussão o facto de 
.que um tratado para .a -s uppressã.o do traf1co havia sido 
negociado pqr parte do Governo portugu-ez com .o pleni-
potenciario l.J.ri.tannlco calando que elle, nobre lord, não 
.aprrovár.a esle tratado negociado, em .qu.ant.o o GoYer-
no por<tuguez -tem sempre estado ;prompto a .assi~.ná.-lo, 
~tpezar de varias acto~ praúcacl,os por ,(j)rdem d~ nobre 
lord que pareciam calculad<Js para que a negociação se 
rompesse; em pregando no rmrlamento contra o Do:verno 
;portugu.ez ·, a lin guagem :mais acerba, -quando devia e5-
tar informado que não obstantes graves diff1culdades este 
(.~overtlo te;m nos ullünos aunos, por uma -se·rie ,<Je .actos 
·que se acham em ex:ecução, proseguido, com .esforços 
não iuter.rom;pidos, na &uppressão .do ,mesmo tr.aúco. 

E p0derá já mais .dizer-se acto .de n·eocs.saria -energia, 
·O U de clecis.ão gloriosa, aqu,elle p,rocedimen to ·.da. parte 
t{lo ministro de uma nação tão poderosa ,e esclarecida, 
.contra GNtra .qué .eUe cón.hece 'poder .maltratar, .-sem que 
por iss@ se €xponha .a perigo! 

O caracter de injusta parcialidadP~ ·que .apresenta a 
metlid.a do nobre lord, obteria talvez .alguma escusa se 
.dla p0desse ser e.ffic~ .para .a suppressão do Trafico da 
Escravatura; .mas não .acontecerá assim, ·vista .a facilida-
·de que ha em illudí-la pelo ,modo como já em 1838 0 
particip3!v.am .ao nobFe lord os juizes .britannicos da com-
·missão mi.xta de Serra Leõa, tque diziam-: "Os trafJcan-
" tes em escra'VOS de •tod'as .as naçoes, expulsos .da pro-
"' tecção ·que lhes dav.a "a b.~ndeir.a portugueza, ·estão in-
., vocando a ;Protecção da .bandeira dos Estados Uni-
,dos·" [*] 

Fh7e Jlape'is parlamentares éitados. 
. . 10 * 



E fürá por isso o nobre lord dar ordens aos cruzado-
res britannicos para que capturem todos os navios sus-
peitos de se empregarem no tra~co, sem distincção da 
bancleira com que navegarem, se.Ja ella, por exemplo, a 
da Russia, ou a dos Estados Unid0s, ou a da Austria?· 
Ordenará que os navios apresados, com suas trip0laçõe&. 
e carga achadas a bordo, s·ejam j1:1lgados e condemnados 
pelos tribunaes do almirantado britannico? 

Se pois daquella medida legisla ti va,-aliás su bversi-
va do · principio fu ndamen1 al da independencia das na-
ções, e que por isso attrahi u sobre si a reprovação de quán-
tos a tem cGnsiderado imparcialmente, e não movidos. 
por esp.irito .de parláalidade, - não podia o nobre lord es-
perar remltado favoravel ao objccto ostensi-vo da sua pro"-
.pos-ta, .outra deveFia ser a causa que o dii-igiu neste pro-
ceder. · 

Ü tempo revelaFá se· ella deve buscar-se no estad o, 
de 11m animo apaixonado, ou se provém de u·m calculo 
frio que buscava pretextos de accusação contra o tlover-
·nO portuguez, para ·sobre elles se começar o desen;ol vi-
men'to de projectos. premeditados, ql!le tenham de reali-
sar-se á cttsta de Pmtugal. 

Será bom conservar na memoria que os j"4izes· britan-
.nicos da comn~i:ssão mix,ta de Serra Leôa' em Nm rela-
torio recebido por lord Pahnerston, em junho de 1839; 
f~~ isto é, pOUCO tempo antes d'ellc.! apresentar O S€-tl bill,. 
propoem como medida util para düninuir o Traf1co da 
Escravatura, e· para p·romover ó comme1·cio br·itannico, a 
oceupação irrimediata, por forças. britannieas·, das eolonias 
portuguezas ao norte do Equador :· a sabeli, Bi:ssáo, Cacheo, 
ilhas de Cabo Verde; e de S. Thomé, e Principe; indi-
cando tambem o meio pelo qual o seu Governo pode, 
.por tempo indefi nido,. reter em seu pocl cr as ditas colo-
·nias; e o· de prati·car aquelle acto de usm:pação, sem 
que pareça fazc.Llo por.motivos de ambição oudea1·areza. 

Escrevendo a proposta, sabiam aquelles juizes , co-
-mo acima se viu, que o Governo portugue7., pelo decre-
-to de }6 çle janeiw de 1837, havia prohibrdo a transfe-
·rcncia da bandeira portugueza para navios de construc-
çào estrangeira , permittida até então pela lei, quando 
o navio vinha a ser propriedade portugueza. ·-Elles não. 

['-'] Vide Papeis padamentares citados. 
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podiain ignora;r ·que üm dos juizes da commissão ·mixta 
da Havana havia escripto a lord Palmerston em julho 
de 1838 [~·J "que eram falsificados muitos dos papeis ·dos 
, navios negreiros , que se appresC::ntavam como passados 
, pelas authoridades das ilhas de Cabo Verde;" nem tam-
·bem que, em consequencia do decreto de 10 de dezembro 
·de 1836, varios navios haviam sido apresados nas mesmas 
ilhas como suspeitos de se em pregarem no Trafico da Es-
cravatura, taes como as escunas Ether, Roberta, Cons-
iiltbição, Fanny·-fíuttcr, Terrivel, e os brigues D. Pe-
-dro e G:nnões ; &endo alguns delles alli mesmo condem-
n~m~. , 
. Os ditcsjuizesdiviam saber qu e nas ilhas de S. Tho-
mé e do Príncipe não se faz o commercio da escravatu-
ra; nem poderia fazer-se sem o consentimento dos cq.tza-
dores britannicos, porque nas mesmas ilhas haquasi se!:!l.-
·pre alguns delles pertencentes á força que cruza no gol-
:fo de Benin. ' 

Aquelles juizes que no mesmo relatorio dizem a 
lord Palmerston q\lC dos navios condemnados em 1838, 
pelacommissão mixta, mais demetade seempregavam no 
traf1co na immediata visinhança de Serra Leôa; não pro-
põem a occupação por forças britannicas do rio Eongo, 
nem do rio das Galinhas, nem de alguns dos mais por-
tos que se acham a poucas horas de navegação daquella 
colonia, nos quaes desde muitos aí:mos o Trafico da Es-

. era vatura se faz com a maior acti v idade, [ t J e aonde, se-

. gundo se diz, alguns dos escravos, libertados pela com-
missão mixta, tem algumas v.ezes sido de nov6 vendidos, e 
embarcados para a America; mas proppem a occupaÇão 
de ilhas portuguezas, achando-se alp:umas dellas na dis-
tancia de quarenta dias de viagem de Serra Leôa; e fazeiT). 
f'sta proposta no mesmo re]atorio em que affirmam "que 
, naquella costa se não fazia traftco algum portu guez pro-
'< priamerite dito; e que dos trinta navios conclemnados 
., em 1838, que se diziarp portuguezes, se acbára que qua-
., tro eram brazilei ros, e vinte e seis hespanhoes! ! ! [ >r~J 

Se fosse possi vel que a sugestão dos juizes de Ser-

[ * J f/ide Pa-peis parlamentarios· citados. 
[§] OfJicios do 12;0vernador de Çaho Verde. 
[tJ Vide Papeis parlamentares citados. 
[P]J Idem. 



ra . Let>a merecesse a attenÇão "do Governo britannico : se 
elle podesse pensar que deve occu par, com o fun de aca:.. 
bar com o Trafico da Escravatura, os paizes aonde este 
trafico se faz , ou aonde o mesmo G overno acredita que se faz' seria nos paizes que importam escravos' que a 
occupação poderia ser de : alguma utilidade; porque fe-
chando-se os mercados em que elles se importam, cessa-
ria a exportação da Afri~a, aonde continuarú em quanto 
houver importadores; e então deveria ser occupado ' por 
forças briLannicas todo o litoral do Brazil, de Cuba, de 
Porto Rico, e de Texas, e tambem um dos Estados U ui-
dos da America- a Louisiana; porque, segundó se lê em 
documentos [ * J apresentados ao parlamento, alli se im-
portam, por via de Texas, escravos da Africa, que se ven.., 
diam em seus mercados a oitocentos e a mil duros cada 
um. 

Apezar da propostadaquelles juizes_, e deelles afir-
marem "que todos os esforços feitos até hoje para. aca-
" bar com o trafico, tem sido infructiferos, ,., não se po-
derá acreditar que a sua sugestão possa ser admittida 
pelo Gov.erno britannico, nem que este cobice as posses-
sões ultramarinas que ainda pertencem á corôa de Sua 
Mage&.de Fidelissima; monumentos da perseverança dos 
reis de Portugal, e dos feitos daquelles capitães qlll.e fi·an-
queai·am á Eur,opa a uavegaçào da Africa e da Azia: da 
qual a nação britannica, mais do que , nenhuma, se tem 
aproveitado, e por isso mais do que nenhuma · oútra de-
' 'e ter em consideração aquella que ll~e abriu tão vasto 
campG de prosperidade. 

A occupação de qtiUlqller territorio pGlrtt~gucz por or-
dem. do governo britannko, seria um novo e j30cleroso im-
pedimento que elle mesmo crearia á conclusão de trata-
dos para a slil.ppressão do. Traüco da .Escravatura com as 
potencias com quem aiada os não tem ; pmque ellas ha-
;viam de considerar que começando aquelle Governo por 
obter de Portugal, em 1810, a promessa de cooperar pa-
ra a abolição do trafico, e teNdo em 1817 obtido o-direi• 
to de visitar os na vi os portuguezP.s pelos seus cruzadores, 
tem estes commettido muitas violencias impunidas con7 
tra as colonias de Portugal , e c0ritra os suluJitos por.tu-;-

[ *] Rep01:t jr01n tlze select commitee on lhe Disposal of Lan-
cls ín the British Colonies. -1836 pag. 171 . 



·guezes e sua propriedade; e que em 1839, invadíra o 
direito de legislar para os subditos portu guezes, pretex-
tall_do para isso interpretações arbitrarias dos tratados, e 
fazendo ao mesmo tempo contra Portu gal odiosas e gra-
tuitas accusações; perseguindo hosti mente a sua navega-
ção,', e levando a juizo penmte os seus tribunaes os sub-
ditos portuguezes e a propriedade destes; c que a final 
usurpará os proprios territorios pertencentes á Corôa de Por-
tugal.- Entretanto o procedimento que tem tido lord 
Palmerston não poderá . deixar de pôr em cautella e em 
desconflança, os Governos com quem elle tiver de tratar 
sobre este objeclo. 

Ao terminar este e~criptu não posso deixar de refe-
rir-me á nota circular que em 30 de setembro ultimo, 
dirigiu lord Palmerston aos ministros acreditados na côr-
te de S . .Tames pelas potencias que foram parte nos tra-
tados do congn'sso de Vienna .em 1815, relativamente ás 
negociações da Grã-Bretanha com Portugal ácerca do tra-
tado para a suppressão do Trafico de Escravatura, na qual 
nota afürma o nobre lord- que o Governo portuguez se 
houvera naquellas negociações delibe1·a.clamente com má 
fê e perse·vemnte quebm dos tr-atados; e que eram despidas 
inteiramente de fundamento e fal sas as queixas por elle 
feitas contra o procedimento do Governo britannico.-

Sem pertender earaderisar a no,· a iutroducção, em 
communicaçlies diplomaticas, de fraões e de palavras, 
feita pelo nobre lord; sem procurar examinar se o uso 
de tal linguag-em indica ou nã0 que o seu ebpirito se 
achava naquelle estado de placidez necessaria para jul-
gar imparcinlmente em negocio tão importante; sem mes-
mo discutir se o nobre lord , depois de ter feito tantas 
accusações injustas contra o Governo portuguez, é o mais 
apropriado estadista para juiz de uma questão em qu e 
ha·a julgar do seu proprio procedimento; eu convido os 
leitores para q(le, em presença das. prm,as que apoiam n. 
historia da negociação e da analysc do discurso ele lord 
Palmer.ston, façam a applicaçã.o, _palana por palana, 
das suas ultimas asserções, áquelle a quem julgarem CJUe 
ellas cabem;- ao Governo portuguez, ou ao nobre lord 
que as emittiu. 



CONCLUSÃO. 

As gratuitas e gravissimas accusações feitas no par-
lamento britannico por lord Palmerston contra o Gover- . 
no portuguez, e que se referiam com especialidade ao 
tém po em que fui membro do mesmo Governo , consti-
tuíram-me no dever de a eUas responder expondo os fac• 
tos como na realidade se passaram. 

O leitor terá achado neste escripto um bosquejo da 
historia da abolição do Trafico da Escravatura; e nota-
do que um rei de Portugal fôra o primeiro soberano que 
em algumaB colonias o abolíra. E terá podido apreciar 
os motivos pelos quaés considero ineff1eaz o systema hoje se-
guido para se effeituar a suppressão do trafico, e aquelle 
que considero unico capa:.: de o extinguir. 

T ambem o leitor terá visto, que ácerca de um pro-
j ecto de tractado para a abolição do trafico, apresentado 
por parte do G overno britannico ao Governo portuguez 
em 15 de abril de 1838, haviam os respectivos plenipo-
tenciarios concluído um tratado em 2~ de maio seg1ú,nte ; 
e que . quánto ao artigo, que devia ser addicional ao 
mesmo tratado, e cujo ajuste não fôra. concluído, o Go-
verno portuguez· se offerecera poste riormente · ª' deixá-lo 
para negociação ·subsequente. 

Tambem terá conhecido que. lurd Palmerston, pon-
do de parte a negociação terminada, fez apresentar ao 
Governo portuguez , no 1.• de a,gosto do mesmo anno , 
um projeto ele tratado com condições muito onerosas aos 
interesses de Portugal, declarando ao mesmo tempo que 
o Governo britannico não admmittia alteração no pro-
jecto, nem demora na assigna,tura. E que o G overno 
portuguez, não accedendo a tal exigencia (como lhe pre-
screvia o seu dever) se offerecêra com tudo a assignar o 
tratado ajustado . Donde é necessaria consequencia q:ue 
quanto o nobre lord affi rmára sobre a hypothese ele que 
Portugal havía recusado concluir o tratado, é completa-
mente destituido de realidade , e por isso o são quasi to'-
das as razões em que fundamentou 6 seu bill. 

Na analyse destas razões terá visto demonstrado, em. 
contradição com o que o nobre lord asseverá ra: -1. o Que 
Portugal tem preenchiuo as e3tipulações ajustadas com a 
Inglaterra relativas á su ppressão do trafico.-

~." Que Portugal nunca recebêra sommaalguma co-

• 
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mo preço da futura abolição total do Trafico da Escra-
' 'atura, como afflrmára lonl P alm e1!ston. 

3. 0 Que é tão iniqu a fjUanto g-ratu ita a asserção de 
que 9 Governo portuguez te1Tha sido [influiclo pelos trafi-
cantes em e~cnnos . ' 

4•. 0 Que a bandeira portu gueza não é a unica que 
nos ultimos t empos tem coberto O trafiCO, COrnO se prO-
"fa com factos. 

5 .0 Que Portugal não tem au gmentado o tra!]co; 
é m quanto que enorm es capitáes britannicos 11elle se cm-
pregnm. 

6. 0 Que devendo ser de pouca irnportancia os effei-
tos de bill quanto ao obj ec to ostensivo para que foi · pro-
posto, como tambem o deixam vêr as proprins couüssves 
ue lord Palm1,rslon, as suas comeguencins, immedintas 
ou e\·entuaes, podem vir a ser mllÍlO gmres, tanto pe-
Jas disposições que encena,- corno pelo uoYo principio de 
l egislar o Governo britannico para paizes indepemlentes 
da Corôa britannica. 

7'. 0 Que é despida do min imo fumbm en-to a injurio-
sa accusação fei-ta por ·lo.rcl Palm erston ele que Pertugal 
f1zera asserções destituidas de vc1·da.de; e c.arece ele exa-
c tidão o que, 11elati vam ente a Portugal, dissera o nobre 
lord quanto ao direi:to de visita; ás com missões mixtas ;. 
e a ser declarado pirataria o Trafico da Escravah1ra. 

8. o Que- pelo bill se au torisam a c tos de pirataria; e 
se vai fwndar Hm mon9po.Jio elo trabalho dos escrávos li-
bertados em favor das colonias bcitannicas . 

9. 0 Que não passava ele injusta e offens:iva a suppo-
sição de lorcl: Palmerston clP que Portugal tenha em vis-
ta o futuro n~stabeUecimento elo trafico ,, por não concor-
dar na per!'letuidade do tratado,. como não havia com-
cordado neUa a França e· outras r otencias. 

· 10 .. 0 Qtw, pois que Portugal es tava prompl.o a con-
cluir o t1:atado, nenhuma necessidade tinha o GoYerno b r~-
1íanr.ico do bilL 

11 • Que se nesta negocücção algmn dos dous Gover-
nos devi"a perder o direito á estima do gene ro humano 
era aquelle €]_Ue !aos m~i os de com:iliaçao preferia os de 
' 'iol encia. 

1 \'2 ." O leitor terá tárn bem achado, pelas proprias rn-
zões dos _juizes britannicos de uma com missão mi x:La, qu e, 
lord Palmerston, fun dando-se em \lrna. t raducção alte-
l'ada de um decreto portuguez, commelt.êra. infracções dos 

11 



82 

tratad0s existemtes ·entre PortLtga1 -e Inglaterra, ·peJasr~uae!!· 
elle carecia, ao menos perante a l~i ingleza, de um bill 
de indemnidacle; o qual elle na realidade obteve indirecta-
mente pelo seu proprio bill. , 

O leitor veria ta:mbem gue as duas accusações feitas 
pelo primeiro lord do almirantado contra o Governo por-
tuguez, eram ambas destituídas de razão, por terem por 
baze factos que não occorreram; e notaria airda que por 
actos praticados pelos cruzadores , em contravenção dos 
tratados, e que haviam merecido severa censura dos jui-
zes britannicos de uma commissão mixta, elle flz~ra pre-
miar os proprios indivíduos que o~ perpetraram. E acha-
ria tâmbem recordados neste escripto, alguns elos nume-
rosos exemplos ele actos de violencia e de avidez comme-
tidos por üutros cruzadores ing:lezes. 

Resulta pois do que fica exposto, que eram comple-
tamente destituidas de razão e de justiça as accusações 
feitas por lord Palmerston , em lingua gem acri.moniosa .e 
insultante contra Portugal, por occasião da discussão do. 
seu bill~ o qua~ em si mesmo é uma desnecessaria ihfrac:.. 
ç.ão do direito das. gentes; e que aquellas .accusnções a-
penas podem ser consideradas como pretextos creados pe-
lo nol;lre lord para fms alheios· aos da supp.ressào do Tra-
iico d·a Escravatura; fms que nãQ p0dem ser senão em. 
detrimento de Portugal , pois que para se consegui r o que 
é justo e honesto não s.e carece de buscar meios violentos 
e injustos. 

Deve porém causar a maior àdmir.ação, que um Go-
verno tão illustrado como o britannico, pelo acto de le-
gislar para uma nação estranha e independente, prestas..:. 
se ás grandes potencias, que sejulg.a tenderem a engran-
decer-se., um exempl'O que as pode provocar, e que ellas . 
podem invocar e seguir, dic.tando tambeiiJ. leis aos esta-
dos visinhos .me.nos poderosos ; vindo .assim aquelle acto 
a .produzir rompimento no systema do equilíbrio europeo,. 
que retêm cada uma em seus respectivos limites., .e .pon- , 
do por consequencia em perigo alguns dos l)lais i,rnpor-
tantes interesses da pro:pria nação britannica. E que qs, 
exemplos dados pelo seu ,governo P?dem ser imitados., o , 
mostra o que esta acontecenuo na 1\s1a central, para onde_,. 
depo~s da marcha de um exercito inglez, marcho].! tam-
6em um exercito russo:.. . 

Lisboa, Dezembro de 1839. I • 














	577730_0001
	577730_0002
	577730_0003
	577730_0004
	577730_0005
	577730_0006
	577730_0007
	577730_0008
	577730_0009
	577730_0010
	577730_0011
	577730_0012
	577730_0013
	577730_0014
	577730_0015
	577730_0016
	577730_0017
	577730_0018
	577730_0019
	577730_0020
	577730_0021
	577730_0022
	577730_0023
	577730_0024
	577730_0025
	577730_0026
	577730_0027
	577730_0028
	577730_0029
	577730_0030
	577730_0031
	577730_0032
	577730_0033
	577730_0034
	577730_0035
	577730_0036
	577730_0037
	577730_0038
	577730_0039
	577730_0040
	577730_0041
	577730_0042
	577730_0043
	577730_0044
	577730_0045
	577730_0046
	577730_0047
	577730_0048
	577730_0049
	577730_0050
	577730_0051
	577730_0052
	577730_0053
	577730_0054
	577730_0055
	577730_0056
	577730_0057
	577730_0058
	577730_0059
	577730_0060
	577730_0061
	577730_0062
	577730_0063
	577730_0064
	577730_0065
	577730_0066
	577730_0067
	577730_0068
	577730_0069
	577730_0070
	577730_0071
	577730_0072
	577730_0073
	577730_0074
	577730_0075
	577730_0076
	577730_0077
	577730_0078
	577730_0079
	577730_0080
	577730_0081
	577730_0082
	577730_0083
	577730_0084
	577730_0085
	577730_0086
	577730_0087
	577730_0088
	577730_0089
	577730_0090
	577730_0091
	577730_0092
	577730_0093
	577730_0094
	577730_0095
	577730_0096

