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nt. rno e Ex.mo Sr. 

0 tempo que, como Secret.ario de Lega~ao, Live a 
fortuna de servir dobaixo das ordens de V. Ex.•, enUio 
digno Representante de Sua Magestade em Madrid, foi 
uma das epochas da minha vid::~, que me tern deixado 
record a~oes mais gralas e saudosas, para o que efficaz
mente contribuiu a benevolencia que V. Ex.• sempre 
me dispensou. 

Como fraco testemunho do meu respeito e reconhe
cimento, pedi li cen{',a para dedicar esta minha tentativa 
a quem, como exemplo vivo, me havia inspirado a idea. 
A annuencia de V. Ex! muito honrou o livro e o author, 
que !era conseguido o seu fim, se por\'entura o modo 
por que deu forma ao pensamento, puder merecer a 
authorisada a pprova~ao de V. Ex.' 

Animado de tao li songeira esperant;a, rogo a V. Ex.• 
se digne acceitar os protestos de alla consideracao e 
acatamento de quem tern a bonra de ser 

Lisboa , em 30 de Agosto 
de 1880 . 

De V. Ex! 

mu ito atlenlo venerador 
e criado obrigad issimo 

Visconde de Figaniere. 

.. 
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DISCURSO PRELIMINAR 

Oos diversos ramos do servico publico, o cliplomalico e 
scm duvida aquelle em que ao agcntc e conccclida maior 
liberdade no mod'l.~s opera-ndi. 0 que sobreludo se lhc pede 
c dar boa conta de si c dus ncgocios que !he sao com
metUdo . Isto dcpcndc em grande parte dos cxpcdicntcs 
que adoptar, e das qualidades da sua pcssoa. Aqui pois 
nao ha campo para regras absolutas. 

Os deveres, ess.es sao definidos, sendo de todos o pri
meiro, bern servir a patria; mas no modo de os cumpriL· 
da-se ampla margcm; e, exccpto no tocantc ao estylo clos 
escriptos, p6de ser qucstao para alguns sc a palavra 1·egm 
e applicavel aos argumcntos fundamcntaes om que se dhide 
cste trabalho, cujo fun e mcramcnle suggcstivo, nao dou
trinal, e sem ideia de csgotar a materia. 

Quanto a primeira regra, poderiam objectar que houve 
tempo em que alguns soberanos eram tao cio os da exclu
siva dcdicacao dos scus agentes, que lmstava qualqucr in
dicio de haverem grangeaclo mais do que uma formal bene~ 
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volencia na corte onde fossem acreditados, para serem 
mandados recolber. 

Lembrariam, quanto a segunda, que o Cardeal Mazarin 
nao fOra o unico a desconhecer semelbante regra. Finalmente, 
quanto a terceira, diriam, talvez, que em ponto sujeito a 
circumstancias tao variaveis, e a ser apreciado tao diver
samentc, nao p6de haver regra. 

Sem anticipar o que opportunamente se dira, cumpre 
todavia refiectir que as regras estabelecem-se pela pratica 
observada nos bons exemplos; e que outros em contrario 
nao destroem a solidez de preceilos que serviram de norma 
de proceder a maior parte d'aquclles que tiverarn born 
exlto nas suas emprezas. De resto, prrecepta da;ntwr de 
mediis, non de finibu·s. 

Salvas raras excep~oes, o talento e o estudo nao bastam 
para formar urn chefe de Missao que estcja a altura do scu 
cargo; e-lhe ainda necessaria ter passado por certo tyroci
nio. Qual scria o Governo que conliasse o seu exerciLo ou 
a sua armada a urn General ou Alrnirante sem pratica espe
cial da rcspectiva arma, e escolbido ad hoc d'entre os cida
daos distinctos do paiz? Se n'aquelle as consequencias da 
inexpericncia sao geralmentc menos para temer do que 
n'este:. ultimos, nem porisso deixam de sc Lraduzir em com
plicacoes que muito convero evitar, e que as vezes podem 
ser de summa gravidade. . 

Dizcmos, com raras excep~oes; porque ue certo urn 
verdadeiro genio nao esta no mesmo caso que o commum 
dos mortaes. Urn dos seus caracteris~icos e participar da 
essencia do fogo, que, em dcterminadas condir,Oes, alias 
variaveis, se_ atea e sobe em lallaredas por forma ines
perada, sem evolucao apparonte. Como essas plantas tropi
caes que pclo sou rapido crescer, parece cstarcm fora da 
lei da gradacao, a que todavia obedecem, assim nos surpre
hendo o genio na independencia que se nos afigura, das 



condiC(ies ordinarias do progresso. Nao foi d'outro modo 
que o Padre Antonio Vieira, ainda Seminarista, assombrou 
seu mestre e os seus condiscipulos, quando, lido a~ ali 
por de mediana intelligencia, se mostrou urn dia gigante • 
na argumentacao. 

E que n'esses privilegiados da natureza bumana~ a ope
ra~ do desenvolvimcnto intellectual faz-se n'uma esphera 
superior (se aLe o proprio vocabulo genio nol-o es\a lem
brando. !), entre a qual e a nossa, se faltam limites defini
dos, ba com,udo urn abysmo que nos e vedado trauspur. 

A homens d'este quilate, se1ia di~pensavel urn tyt·ocinio 
regular, fosse qual fosse o minis.tcrio a que os impellisse 
uma provada vocacao. Dar-se-hia pelo menos alguma cousa 
de semelhante ao que se conta do celebre negociador Car
deal d'OssaL, que, nascido de paes humildes e pobres, e 
entrando ao servico de urn joven fidalgo, comecou c<>m 
elle os esLudos; mas com tal proveilo, que de condiscipulo 
passou em breve a preceptor de seu amo. Ou qual outro 
Abelard que, offuscando pela propria superioridade, a fama 
d'aquelle mesmo de quem recebia as licoes, teve de supportar 
a mal:evolencia ue urn Guilherme de Champeaux; emquanto 
que o seu successor, de animo mais sincero, se converLia 
em discipulo do joven impugnador do realismo escolastieo. 

Os atbletas da intelligencia sao deveras tao raros que, 
em Iogar de inveja, cleveria.m merecer a es•ima dos seus 
conterraneos, e acharem franco accesso aos cargos cujo 
desempenho, pela sua capacidade excepcional, fizessem re
dundar em prOYCilo e glol'ia da palria. Mas isso e ainda 
mais raro do que a propria raridade d'esses espiritos supe
riores; ao passo que o que se impoe como giganle, estri
bado DOS hombros dos COrrcligionarios politicos, nao passa 
muitas vezes de insignificante pigmeo, ou de mod estissimo 
talento. 

Nao e so n'estes reiuos quo (como observa o Conde da 
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Ericeira, no Pcwi!IJ{}al Resta'UtTado, dando o motivo por que 
o govcrno republicano nao conviria aos Portuguczes), g!_o 
e s6 aqui que os homens so incommodam mais com a boa 
fortuna alheia, clo que com as proprias desgracas. As me-..___ 
diocridades teem rm toda a parte campo mais segw·o e 
duradouro. A culpa porem nem csta semprc, nem s6mcnte 
na sociedade. «Un homme d'esprit,» diz Montesquicu, «est 
onlinaircmcnt difficilc dans les societes. n cboisit peu de 
personne ; il s'cnnuic avec tout ce grand nombre de gens 
qu'il lui plait d'appelcr mauvaise compagnie ; il est impos
sible qu'il nc fassc un peu scntir son degout: autant d'enne
mis. Silr de plaire quanrl il voudra, il neglige tres souvent 
de le faire.' n est porte a Ia critique, parccqu'il voit plus 
de choses qu'un autre, et les sent mieux. Jl -ruine presque 
tO'Uijours sa (o1·tune, parceque son esprit lui fournit pour 
cela un plus grand nombre de moyens. n echoue dans ses 
entreprises, parcequ'il hasarde beaucoup. Sa vue, qui se 
porte toujour loin, lui fait voir des objets qui sont a de 
trop B'·andcs distances. Sans compter que, dans Ia nai -
sance d'un projet, il est moin s. frappe des difficulles qui 
vicnncnt de 1a chose que des rcmCdes qui sont de lui eL 
qu 'H tire de son propre fond . . II neglige les menus details, 
dont depend cependant la reussile de pre que toutes les 
grandes affaires •. L'horr:me medioc~·e, au contraire, cher
cho a tirer parti cle lout: il sent bien qu'il n'a rien a per
dre en negligenccs. L'appt·obation universelle est plus ordi-

t ·~on sunt contcmncnda. quasi pll1"Va (i. c. iniLia literarum), sine 
quibus ma(flla constare 110n possunt-, diz tambem s. Jeronymo, a 
proposito do ensino das tetras, onde, soja dito de passa~cm, dcscn
volvo um system:~ que nao flea atr·az dos mais lihcracs, fJLlcrondo 
principalmcnto que it pucricia se poupc o risco d·~ tomar os estudos 
em otlio, •no amaritudo corum pnl'ccpta in infantia, ultra rudcs annog 
transcat. • S. HIBBON. ad Lretam (Epist., de instit. filire) . 
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nai1·ement poUtr l'ltomm6 medioc1·e. On est charme de donner 
a celui-ci; on est enchante d'Oter a celui-hi.. Pendant que 
r envie fond sur l'Wl et qu'on ne lui panlonne rien, on 
supplee Lout en faveu r· de !'autre : la vanite se declare 
pour lui» •. 

Jci. Cicero dizia a Appio Pulchro: «muitos homcns sem 
merecimento teem conseguido as insignias do merito l!»; 
o que e mais certo e frcquente do quo a sentenra que 
Tito Livio poe na bocca dos sediciosos : «por gran des bon
ras se sui.Jiimam os espiritos» 3• Outro rival do talento sao 
as riquezas : ainda hoje se ve, como no tempo em que An
tonio Ferreira escrevcu a sua comedia Bristo, que <cnao 
ha rocba tao ingreme, e tao aspera, por ondc nao lrepe 
urn asno carregado de ouro>> . 

Cumprc porem insistir no que ja se apontou acima; 
exige-sc no diplomata uma circumstancia que o maior La
lento nao podera supprir, isto eel a educacao ; c sobrc tudg 
para o desempenho de missoes permwnente$. I~ muito raro 
que uma educacao tardia possa ageitar-se a novas condicoes 
de cx.istencia, de modo a cncubrlr esse defeilo que o mWldo 
dos gauinetes e dos saloes, com sagacidade implacavel, 
descobre logo e nao perdua sem grandes compen acoes, e 
assim mcsmo simuladamcnte. Falta-lbc aquelle nao sei que 
que sc adquire s6 polo hai.Jito, nao por forca de vontade, o 
que se Lraduz pela naturalidadc. Em pessoas n'esaas con
dic<)cs a facilidade degenera mnilas vezcs em presumpcao 
ou desembaraco atrevido, a modestia em mero acanhamento, 
o respcilo em submissao, a gravidade em arrogancia, o 

t LETTJ\.ES PERSANEs, Lett. tl.~o5. 

a •Insignia enim virtutis multi etiam sine virtute assecuti sunt.• 
Ao FAM., Lib. ut Epist. !3. 

1 •Magnos animos magnis honoribus fieri. • Lib. xv c. 35. 
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trato intimo em famitiaridade de mau gosto ; estao despro
vidas em summa do instincto das conveniencicrs e da oppor
tunidade, em quanto que o esforco se esta denunciando a 
cada passo no gesto e nos actos. E por isso, como alias 
mostra a experiencia, que homcns de inferior capacidade, 
mas acostumados desde a puericia ao trato da boa socic
dade, dao geralmente melhor conta das missoes diploma
ticas que lhes sao confiadas, do que aquelles que, embora 
favorecidos de grandes dotes intellectuaes, nao tiveram a 
vantagem d'aquella ilisciplina na epocha da vida em que 
deixa a sua impressao indclevel. Isto porem nao quer dizer 
que nao haja conjuncturas especiaes em que os talentos 
d'estcs ultimos seriam aproveitados com vantagem do ser
vi£:0. 

Atlribue-se a Frederico o Grande o dilo do que «a me
lhor diplomacia 6 uma bateria de cern pecas». Niio e menos 
terrninante do que a doutrina que Schiller poe na bocca de 
Franz: «O direilo csta no vcncedor, e as nossas leis sao os 
limites da nossa forca» 1• Seria apenas uma variante da 
resposta dos Gaulezes aos Legados Romanos, isto e que 
unas armas traziam o seu dit·oiLD, pertencendo tudo aos mais 
fortes»'; o que nao differe essencialmente do que ja os 
Athenienses, em plena assemblea, tinham ilito aos Enviados 
da ilha de Melos : «que competia aos fortes dominar os 
fracos, sendo cssa a vontade celeste»3. 

FOra deveras reduzir o ilireiw das gentes a sua formula 
mais singela, e concentrar no arauto as attribuicoes do 
embaixador. Este pelo menos iria coroado de uma aureola 

t •Das Recht wohnet beim Ueberwiiltiger, und die Schranken 
unserer Kraft sind unsere Gesetze•. OLE R.EuaEn, A. I Sc. t. 

1 •Se in armis jus ferre, et omnia. fortium virorum esse•. TIT. LIV., 
L. V c. 36. 

l CANTU~ Hut. Uni11.1 L. ill c. i3. 
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de ferro e fogo de efl'eito tao imponente, que bastaria 
prover a missao em qualquer alferes ou capitao ; como 
aquelle Popillius de que Polybio da noLi cia ', o qual, des
crevendo com a bengala urn circulo em volta do rei An
tiochus, e prohlbindo-lhe que d'alli sabisse emquanto nao 
significassc a sua resposta, que este pretendia adiar, obteve 
o que queria ; isto e, a obediencia do monarcha ao decreto 
do Senado Romano, que U1e ordenava abster-se da guerra 
contra Ptolemeu, alliado da republica. E com tanta sobran
ceria se conduziu o Enviado, que, tendo primeiro recusado 
tomar a mao que lhe otrerecera o rei, deu-ll1e a sua depois 
de receber a desejada resposta. Isto faz lembrar uma anec
dota occorrida ha poucos annos, n'uma das cortes da Eu
ropa, com referencia ao representante de uma republica. 
Na audiencia de recepciio otrerecera-lhe logo o monat·cha a 
sua mao ; mas em vez de a tomar o diplomata disse : «Es
perae um momento, senbor»; e tirando da algibeira urn 
papel e a sua luneta, pOz-se a ler o discurso, deixando o 
shake-hamds para depois. E certo, porem, que o intento foi 
diverso ; e dizem que o novo Popillius flzera uma libacao 
aos deuses antes da auclicncia. 

A forca da com etfeito urn prestigio que nenhuma babi
lidade p6de supprir. Assim e, talvez, pela magcstade que 
cercava o nome romano, que se deva explicar a Ii bera te
gatio, singularidade de que nos nao consta haver memoria em 
outros povos s ; e expressao que se nao deve confunclir, 

t L. XXIX§ H . 
• Embora haja, talvez, uma tal ou qual analogia na id~a funda· 

mental d'essas lega¥Oes, com a que induzia alguns negociantes Hol
landezes a impetrarem, de principes estraogeiros, titulos que os 
constituiam seus residentes (ao que allude VATTEL, L. 4. c. 8 § t U), 
assim como boje se obtem a nomea~o para os eonsulados no paiz 
da nacionalidado ; as clrcumstancias comtudo eram bern diversas no 
easo de que tratamos. 
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como tern acontecido, com a mais moderna de nW!Iulatum 
cum libera, significando es ta ccplcnipotcncia» . A Libera legatio 
era uma dclegacao, que, sahindo de Roma para tratar ne
gocios de natureza particular, as vczes privalivos do pro
prio delegado, ia revcstida, segundo parece, das im
munidades de uma eml.Jaixada, privilegio que por impe
lracao de pessoas inlluentcs, lhe era confcrido pelo Senado; 
mas scm caractet· publico. Em summa, o Senado, como se 
deprebende, tomava cs e agente ou procurador debaixo do 
scu amparo em quanto pendia a commissao que dcsempe
nhava em seu proprio bencllcio, ou de outrcm. Era mais 
alguma cou a do que as immunidades virtualmente ligadas 
ao Civis Roman us sum t. 

Muito pOde na verdadc o respeito tril.Jutado a urn Estado 
podero o, e ccvale mais o somno de seus embaixadorcs, 
que as diUgencias e corrcos dos outros homens», segundo 
a cxpres ao de D. Miguel da Silva escrevendo a el-rei 0. Ma
nuel, em 1 de j ulho de 1517, a proposito de uma mcrce 
que llic fizcra o papa!. 

1 CtCBRO Calla de urn d'esses legados, c. Anitius, que, •negotiorum 
suorum cau~a legatus est in Africam, legatione Iibera, • recommonda, 
como amigo scu, a Cornificio (Aa Fam. L. i~ ep. 21). Diz liLPIANus: 
•Qui libera legatione abcst, non videtur Reip. causa ab£>.sse: hie enim 
non publici commodi causa, sed sui abest• (ConP. JUR. C1v. Digest. 
L. 50 tit. 7 e. ill.). Veja-se tambem SuEroN. L. 3, c. 31; e a respectiva 
nota de Buda:u.s, que lembra serem taes delcga~es prohibidas pela 
lei das doze taboas, segundo a cita~ao de CICERO. Esta e a seguinte: 
•Imperia, potestates, legationes, cum Senatus creverit, populusvo 
jusserit, ex urbe oxeunto.... rei SUOJ ergo ne quis legatm esto. • (DE 
LEGm. L. 3 c. 3j vejam-se ainda as observa~ocs do proprio Cicero, 
sobre a ultima parte d'cstc texto, ibid. c. 8). 

2 REBELLO DA StLVA, Corp. Diplom. Po1·t. 1'. i p. t.73. Em carta de 
30 de junho precedente, escrevera o dito embaixador, sobre o mesmo 
assumpto, o scguinte: •Fa~o saber ysto a vossa alteza .... porque 
veja que seus embaixadores nam ham mister despesa de correos nem 
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E muilo p6de o prcstigio da nomcada, ainda roesmo 
desacompanhado do vigor correspondente. Vemos ate onde 
elle p6de cbegar, pclo que nos conta urn nosso cbronista a 
respeilo do Qamorim de Calecu t, a quem, sendo vencido, 
bastava mandar tocar em certo tambor que na guerra 
scmpre levava comsigo, para que o inimigo, parando logo, 
deixasse de ir em seu alcance t. 

Quanto mais nao podera, porlanto, o prestigio reunido 
ao imperio da forca ! Confcre t:mta auctoridade s6 de per 
si, que facilita muito o andarucnto dos negocios, dependendo 
menos, n'este caso, o born exito da missao, das qualidades 
e habilitacaes do encarrcgado d'ella, do que quando cste 
representa uma Potencia cuja energia esla s6 no direito e 
nas alliancas. Em tal hypothese, pois, para fazer valer 
aquclle, e manter illesas estas ultirnas, com menos risco de 
se expur a scntenca epigrammatica de urn bistoriador in
glez ~, muito importa nao admittir aos cargos mais elevados 
do servico diplomatico senao pessoas idoneas, e de provada 
capacidade; e salvas as excepcoes, d'onde hade o Governo 
escolber com scguranca os seus agentes, senao d'cntre 
aquclles que ao sabirem dos bancos da Universidade, abra
cani a respcctiva carreira, dando, nas successivas cate
gorias por onde bajam de passar, a necessaria prova de si 
mesmos? Tcr esses cargos em conla de commissoes sujeitas 
a mora conveniencia da poliLica partidaria, e meio pouco 
seguro ou vantajoso para fomentar as rclacocs diplomaticas. 
Se prevalccesse o costume da antiga Atbenas, onde o 
Presbeis era mulctado ao regressar a patria, quando por 

vagantes, antes o que os outros com mil corrcos nam ham, lhes dam 
chamando-os de suas casas pera ysso.» Ibid. p. 468. 

1 ANDRADA, Chf'on. de D. Joao m, tom. 3 pag. ! 03., ed. de t. 7~6. 
2 •A government which has generally caused more aunoyance to 

its ~lies than to its enemiea• MACAULAY. Hist. of "Ji;nil·t ch. !0. 
2 
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culpa sua nao clava boa conla da missao, talvcz houvcsse 
menos candidatos aos cargos de Enviado. 

Em regra, nao vao buscar os seus represcntantes f6ra do 
quadro, as grandes Potencias como Inglaterra, Allcmanha, 
e a Austria ; nom as de ordem secundaria como llollanda, 
Belgica, Dinamarca, e a Succia. 

Se boje, em que as grandcs dominacoes, a semelbanca 
das da antiguidade, nao parecem felizmente poder tomar 
pe; se hoje, em que a preponderancia exclusiva se nao 
verifica em nenhuma das Potencias de primcira ordem, 
estas, por se acharcm frente a frentc com outras de cgual 
pujanca, reconhecem a conveniencia, scnao a neccssidade 
de formar c manter urn quadro de pcssoas exclu::.ivamente 
habilitadas para o servico diplomatico-c que, alem d'isso, 
teem a sua disposicao as taes «baterias de cern pccasn, 
com quanta maior insistencia nao dcveria ser seguido esse 
louvavel exemplo pelos Governos a quem falta tiio vigoroso 
apoio ao seu direito; a quem e vedado aquelle ultimo 
argumcnLo I 

Lord Palmerston formulou a maxima: The dght moo in 
the f'ight place; o que se p6de traduzir em vulgar pelas 
palavras de uma rainha de Portugal: ccTao bern parccc o 
ladrao na forca, como o sacerdote no allar» t. 

a Ha bastantes annos que parte da imprensa dos Estados Unidos, 
e outras vozes auctorisadas t~m advogado a conveniencia de se esta· 
belecer urn quadro com pessoal fixo, ou seja uma carreira para o 
servift<> diplomatico da Republica. As innova~~es sao porem difficeis 
do adoptar, e lcvam seu tempo. Alias as Lcga~oes sao premios que 
geralmente se dao aos dilectos e afilhados, depois de cada elei~o 
presidencial ; e apesar dos reconhecidos inconvenientes d'este sys
tcma, e provavel que a desejada reforma ainda se fac;a esperar. 
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Agradar 

ALe aos tempos modernos nao era reconhecido o dircito 
de manter missocs permancntcs n'uma curle estrangeira; 
mas unicamcnte de as enYiar sobre negocios dctermioados. 

N'esta ullima hypothese o Soberaoo nao se podia recusar 
a receber o Enviado de uma Potencia indcpendente e amiga, 
sem allegar motivos muito ponderosos; mas por outro lado 
esta nao tinha rasii.o de se formalisar se, concluida a mis
sao, fosse manifestado o desejo de que o Enviado se reti
rasse. 

Com o tempo, porem, foi-se introduzindo o costume das 
missoes permanentes •; e se nao e ja urn direito incontes-

1 Isto ja nos dias de Hugo Grotio, que uiio obstante parece desap· 
provar tal costume como dosnocessario, por baverem taos misr.oes 

* 
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tavcl, na falta de cstipulacoes convcncionaes, 6 pelo menos 
uma pratica obscrvada Lao gcralmente que a rccusa equi
valeria a um rompimcnto •. A reciprocidade nao e porem 
de obrigacao, quanto a permanencia '· 

Dar-se-hia o mesmo risco quando a recusa se limitasse 
somente a pcssoa designada, a menos que nao fosse fun
dada em moLivo:; acccilaveis. Foi para afaslar semelhanLes 
conjuncturas que, no presente seculo, se adoptou a praxe 
de communicar previamente o nome do escolhido a cOrte 
a que e destinado; e de aguardar a resposta antes de se 
proceder a respectiva nomcacao. E formalidade tao acccitc 
boje, que a sua omissao pOde produzir cornplicacoes muito 
desagradaveis, de que nao faltam exemplos recenles. Em 
algumas cOrtes fOra ja adoptada no seculo passado; e a 
Curia Romana nao deixava nunca de communicar ao Governo 
Por tuguez uma lista dos candidalos a nunciatura, antes de 
resolver dellnilivamente a cscolha; como ao Papa Cle
mente XIV foi lcmbrado pelo Conde de Oeiras, dcpois Mar
quez de Pombal, em carta datada de 5 de outubro de 1769, 

sido desconhecidas dos antigos (vid. L. 2 c. t8 n. 7). Escrevia elle po
rcm no scculo X VII. Hoje as rela\ocs iutcrnacionaes sao tao intimas e 
seguidas quo mal se prescindiria da permanencia; ao passo que seria 
mais di~pcndioso tratar os ncgocios por enviaturas cdpcciaes. 

• A missao permanentc c hoje eonsidcrada como evidencia do 
estado da paz . Diz B LUNTSc1rr.1: • (Dagegcn) wird die Zulassung 
standiger Gesantcn als E IN ACT DES FRIEDENS llctl'achtet und in 
Kriegszeiten dicscr Criedtiche Verkehr gewtilllllich abgebrochen . • 
Vid. Da& moderne Volker recltt, § i 63. 

z •Daraus, dass ein Stat stiindige Gosante cines andcrn States 
empftingt, entsteht keine VerpOichtung des lctztern Stales, cbcnfalls 
stlindige Gesante bei jenem Stale zu beglaubigon.• Dt.UNTSCIILI, ibid. 
1 t79. 
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ao restabelecerem-se as nossas rela~oes com a Curia, depois 
da expulsiio do Nuncio Cardeal Acciajuoli em 1760 t. 

Sem entrar mais a fundo n'esta questiio, basta o referido 
para nos convencermos de que, em ulLima analyse, assiste 
a urn governo o dkeilo de niio receber urn Enviado estran
geiro cuja pessoa lhc seja desagradavel '· 

Por outro lado, mal se p6de ncgar que e do interesse 
dos govcrnos escolherem por seus representanles, pessoas 
que estcjam no caso de agradar na Corte para ond'e viio 
residir. 

Esta conveniencia nem sempre tern sido atlendida. Ila 
ate exemplos em que os soberanos pareciam deixar-se 
aconselhar pela conviccao contraria. Em 111 2 o rei Luiz V[ 
de Fran~a despachou, na qualidade de · seu Enviado junto 
de Henrique I de [nglatcrra, o celebre Roberto de Bclesme, 
opulento e poderoso fidalgo da Norrnandia, dolado de ex
lraordinario talcnto, c urn dos melhores cngenheiros mill
lares, o Vauban, do seu seculo; mas ao qual por suas inau
dilas tyrannias e crueldades, o Chronista inglez Uuntingdon 
apellidava ((o terror dos proprios demonios 3.» Henrique 
estava entao em Bonneville-sur-1'ouquc, na Normandia; e o 

1 Sn. BIKER, Supp. ti Call. de Trat., T. Xl P. [ p. 226. Veja-sc tam
bern a carta do Papa, a p. 23'h- Corntudo a forma.lidade de se 
obter a sancc;ao previa, ou a eerteza uo agrado da Auctoridade estran
geira, parece que nao fOra de todo deseonhecida dos antigos; por
que, ~ob o an no de Rom a 562, 1~- se em TJTO LJVJO: • Sub idem fere 
tempus caduceator ab Antiocho per P. Scipionem a consule petiit 
impetravitque, ?tt omtores mitte1·e liceret 1·egi• (L. 37 c. 45 ). 

2 •Dem Empfangstatc stcht es zu, gewisse ibm anstossige Perso
nen sich als Gcsantc oder Agcnten zu verbitten.• BLUNTSCHLT, obra 
cit., § 164. 

3 J,etter to Walle1·>· annexa ao CnnoNTCLE OF HENRY OF H UNTINGDON, 

na edil;ao de llobn, pp. 3H e 3t:!. 
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de Dclcsme vin.ha encarregado de oblcr a soltura de Ro
berto duque de Normandia, irmao mais velho de Henrique, 
que lhe havia usurpado os estados c a liberdade. Mas em 
vez d'isso perdeu o Enviado a propria liberdade; pois que 
o lnglez, ja agastado contra elle, por motivos que nao fazcm 
ao nosso proposito, o mandou prender em presenr,a de toda 
a sua COrte, com o pretexto de ser vassallo scu de quem 
recebera aggravos; e Roberto de Belesme, expiando os cri
mes de urn passado revolto, continuou preso ate a sua 
morte, nao obstante os queixumes e prolcstos do Rei de 
Franca'· 

E certo, porem, que teem quasi sempre prevalecido ideas 

1 OnnERIC. VtTAL. L. Xl c. 6.i, e L. XII c. '.H.-E cvidente que 
urn Soberano p6de recusar-se a receber urn subdito seu como embai
:xador de uma Potencia estrangeira; e geralmente nem se fazem, nem 
so ailmittem semelhantes nomea<;oes. Nao arontecia o mesmo quanto 
aos Lcgados do Papa, havendo muitos prccedcntes de serem revestidos 
d'este cargo, ecclesiast.icos subditos do reino para onde eram despa
chados, do que o Cardeal Wolsey, em Inglatorra, e bern conhecido 
exemplo. N'uma carta de Gregorio VII dirigida a Manasses, arcebispo 
de Reims, a proposi to da recusa que estc fizera do ir ao synodo de 
Autun, para onde fora cidado pelo Legado Hugo, bispo de Dijon, 
allegando ser este ultimo seu inferior como membro do clero francez, 
estabelece Gregorio a doutrina que para scr Legado nao era neces· 
sario ser filho de Roma, ou Cardeal, e que a Santa Se podia escolhcr 
os seus Legados d'onde melhor I be parecesse, provendo n'este cargo 
quem estivesse mais no caso de ser util iL Curia, etc.; e conclue in
timando 0 Arcebispo para que preste obediencia a citaQlio. Vid. liAR· 

DUINI Epi$t. G1·euor. PapaJ vn L. VI ep. ~ (H kal. sept. i078).-
0 Cardeal D. Hcnrique roi nomeado Legado em Portugal por impe
tra~ao do proprio Soberano, D. Joao Ill; e afim de que nao viessem 
nuncios de Roma, esforQou-se este para que seu irmao conservasse 
aqueJie cargo. Vide Sn. MENDES LEAL, Q11ad. Elem. T. XU pp. 286 
(s. 378}, 37f. (s. 535), T. XIU pp. 1!8 (s. 51!), 91! (s. i38), H~ 
(s. i61}, et passim. 
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mais sans; e para nao accurnular exernplos escusados, e 
fazer ver quanta e universal o sentimento que inspira as 
auctoridades desejosas de acertar na escolha dos seus re
presentantes, lernbrarernos urn costume antiquissimo do 
extrema Oriente, cuja civilisacao todavia pouco tern de com
mum com a nossa. Era pois pratica dos reis de Java e das 
ilhas d'aquelle archipelago, ernpregarcm mulhercs para o 
desempenho das suas embaixadas; porisso que, segundo 
disseram os indigenas a Fernao Mendes Pinto, «ao genero 
«feminino, pcla brandura da sua natureza, dera Deus rnais 
«alfabilidade e auctoridade e outras partes para se lhe ter 
ccmais respeito que aos homens, porque sao secos, e por 
«essa razao m e nos agradaveis a parte on de. se m andao. » Mas 
para que a mulher escolhida (continua o author) «possa 
«fazer bern feito o negocio que se lhe encommenda, nao 
«ha de ser sollcira .. .. .. .. ; mas casada de legilimo marido» 
(e em seguida refercm-se os motivos) . Isto a proposilo de 
urna das taes embaixaLrizes, ccrta Nhay Pombaya, dama de 
seus sesscnla annos, que Fernao Mendes vira chegar a 
Cunda, e a cujo desernbarquc assistira o fiei da terra fa
zendo-lhe grand es honras 1• 

Apesar do va1·ium et m utabile sempe1· femina, a que 
l"rancisco I e tantos outros tern subscripto, inclusivamente 
o nosso Francisco de Moraes, quando cliz que «ter pouco 
assento e condicao de mulheres,» o qual, a.lem d'isso, nunca 
perde cnsejo de arrcmessar as suas farpas contra o bello 
sexo ' ; e cmbora a constancia c a firmeza s~am duas quali
dades das mais preciosas do diplomalaJ e todavia certo que 
as mulheres teem mostrado, bastantes vezes, grande e 
especial aptidao para as lides diplomaticas; como se conhcce 

1 PEREGIUNAr;o&s, cap. t a . 
2. CnoN. DE PALM. P. n c. 8~, et passim. 
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do quinhao que algumas tiveram em negociacocs mais re
condilas dos uiLimos dous scculos. No principio do XVIII, 
depois de intcrrompidas as nossas rolacoes com a Franca, 
por occasiao da guerra dos alliados contra Philippe V de 
Hespanha, os interesscs d'aquella Potcncia na Corte de Lis
boa, foram confiadas a Madame d'Elvas, alias Ouverger, cuja 
intclligcncia, saber e habilidade eJ,"am muito gabados polo 
Agente francez em Madrid, com quem ella se correspondia 1• 

Voltando porem da nossa digressao, ao assumpto princi
pal, nao insistircmos n'aquillo que a experiencia geral 
approva como fundado na natureza bumana - na propria 
essencia, nao no accidente; e, como bern rcllete Haller, na 
sua <<Arte de ncgociar,» a propensao clos homens, por muito 
esclarecidos que sejam, de es timar o que lhes da gosto, 
apreciando mesmo em dcmasia o que lhes rnerece o mi
nimo agrado, faz com que so acbem desde logo favoravel
monte provenidos para com as suggestoes de urn~ yessoa 
prezada, cuja vistaja pre2.ara o cam,no da por~sao, adqui
rindo anlicipadamente urn pes!! consideravcl tod~s as razoes 
de <I.Ue ess~t pessoa vern armada. Uma aversao secreta, polo 
contrario, incita-os a acaulelarem-se contra qualqucr pro
posta; creando difficuldadcs in limine, fazendo mal inter
prelar as palavras, e enfraquecendo a forca dos argumen
tos da pessoa que e objecto d'essa aversao. 

Senuo pois lao util ao Estado que o :;eu representante 
n'uma corte estrangoira seja pessoa grata, o corollario que 
d'ahi se segue e que a este convem, como regra de con
ducla, subordinada sempre aos intercsses do seu paiz, fir
mar os seus creditos o tornar-se bern quisto do Governo 
junto do qual e acreditado, e da sociedade em cujo meio 
passa a residir. 

1 SANTAREM, Quad. Elem. das Rel . Pol. e D iplom. T. IV P. 2.• 
pp. Xlll e 8i0; REBELLO DASI LVA, mesma obra, T. XVIII p. 24,2. 
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Tornar-se bern quisto .... eis uma prova de que nem todos 
sahem a seu talante, ou segundo as suas previsoes. 

No tempo da scgunda republica Franceza, estavamos no 
principio da nossa carreira, scrvindo de addido de Legacao 
em Washington, cujo Chefe era nosso presad o pae, que 
Deus baja. Urn dos cavaU1eiros que succcssivamcntc repre
sentaram aquella republica nos Estaclos Unidos, apenas des
ernbarcado em New-York, onde tinha amigos, foi convidado 
a urn grande jan tar que lhe offcreceram, publicando-se nos 
jornaes os discursos profcridos n'aquella occasiao. 0 novo 
Ministro, julgando scm duvida agradar nao s6mcntc aos ami
gos prescntes, scnao tambem ao publico e ao Governo, que 
no dia seguinte nao deixariam de lcr o seu discurso, foi 
franco c scm rcscrva nos seus protcstos democraticos, e 
nos seus votos cnthusiastas pela fratcrnisar,ao das duas re
publicas. Parece porem que o seu procedimento produziu 
urn cffcito contrario em Washington, para onde foi em seguida 
entrcgar ao Presidcntc a sua Carta Crcdencial; au passo 
que alguns jornaes tambef!l o nao pouparam. Em summa, 
a sua missiio durou pouco tempo. Era homcm de talento; 
mas, ao que parccia, muito radical para o gosto americano. 

Lembra-nos outro caso do mesmo gencro, occorrido du
rante a nossa residcncia em Londres como secrctario de 
Legarao. Para aquclla COrte foi nomeado Ministro dos Esta
dos Unidos urn advogado distincto, orador, e homcm poli
tico multo cs timado no seu paiz, e j a bastantc conhecido 
em lnglaterra, cuja impren a, tecendo-lhe elogios, parecia 
augurar bern de semelhante nomeacao. Chegado a Liver
pool, pronunciou elle o primciro de uma serie de uiscursos 
publicos, a qual continuou em Londres, depois da sua rece
pcao pela Ilainba, e em outras cidades do Ilcino-Unido, para 
onde se dirigia a convite de diversos grupos de admira
dores seus. Com quanto esses discursos vcrsasscm geral
mcnte solJrc os intercsses commerciaes dos dous paizcs, 
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sendo este assumpto urn dos que tanto se liga com a poli
tica n'um povo como o inglez, difficil seria cvitar os attri
tos. Os entendidos sentiram logo a inconvcniencia que se 
estava commettcndo, e que nao podia agradar ao Governo 
territorial. Uma parte da imprensa, que lhe fizera acolhi
mcnto muito lisongeiro, comecuu tambem a manifcstar en
fado; e nao tardou que o orador-diplomala, vendo que o 
Governo c a imprensa d'alem dll Atlantico igualmcnte se 
mostravam pouco satisfeitos, deliberasse sollicitar a sua 
exoneracao, que lhc foi concedida. 

Em Athcnas, onde os ncgocios se tratavam na praca pu
blica, e em Roma, onde eram affectos ao Senado, os dotes 
oratorios eram urn dos predicados essenciaes do Embaixa
dor. Se o dito de J. J. Rousseau: <<il ya plus d'erreurs 
dans !'academic des sciences que dans tout un peuple de 
Hurons •», nao era mais clo que urn desafogo de mau humor, 
e comtuclo certo que as assrmblcas, por illustt·es que sejam 
os bomens que as compoem, sao muito mais propensas a 
deixarem-se dominar pela paixao do que o individuo iso
lado; ao ponto que a propria nobreza, cleliberando em corpo, 
tem-se mostrado nao raro simples povo. Era pois o orador 
naturalmente cbamado a cxercer as funccoes de Enviado 
n'aquelles tempos, em que convinha, m6rmente a nacoes 
fracas, captar a benevolencia de assemblCas mais ou menos 
numerosas; e a palavra «orator» e muitas vezes synonymo 
de «legatus.» 

Mas esse es lado de cousas tinlta mudado completamentc; 
pois que ate nas dielas da Europa moderna, apresentando 
os uUimos vestigios do systcma de negociar directamenLo 
com corpos collectivos, as circumstancias neru rccordavam 
ja as que apresentavam as situacoes parallelas da antigui
dade. Os discursos, por exemplo, do hal.Jil plenipotcnciario 

1 fuuu, L. 3. 
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francez, Pierre Jeannin, pronunciados em sessoes plenarias 
dos deputados dos Estados Geraes das Provincias Unidas, 
respiram urn teor desapaixonado tao proprio de composicoes 
diplomaticas, e nao os movimentos sacudidos da eloqucncia 
e rhetorica antigas •. Assim mesmo Jeannin foi uma cxce
pcao no seu genero; por isso que n'aquelles tempos os letra
dos niio costumavam figurar na primeira plana das embai
xadas; mas sim algum personagem graudo, em quem o eru
dito e o orador niio teriam razao de scr. 

0 Dr. Joao de Faria, dando conta a el-rei D. Manuel da 
recepcao em Homa da celebre embaixada de Tristao da 
Cunha, e urn tanto emphatico quando allude a falla (em 
latim) de urn dos Embaixadores Impcriaes, accrescentando: 
«porque este senhor Alberto de Carpe he grande orador, 
«com quanto he senhor de vasalos e grande estado;>> e da a 
cntender que, salvos este e o castelhano, os demais Em
baixadores nao fallaram por sua bocca 1. De feilo, os dis
cursos do estylo eram entiio de ordiuario commettidos aos 
doutores e letrados que acompanhavam as embaixadas, quer 
como Embaixadores de segunda ordem, quer na qualidade 
de addidos ou de secretarios. Em 1559, escrevia o Embai-

t NEGOCIATIONS nu PnESIDENT JEANNIN (l607-i600), passim. E ver
dade que as ncgocia~oes propriamente ditas realisavam-se em con
ferencias a s6s com o principe Mauricio, o conde Guilherme, Barne
veld e outros. De resto, em Roma antiga, alem das audiencias pu
blicas dadas aos Deputados e~trangeiros, concedia-lhes o Senado 
tambem audiencias particulares. PoL YD. L. 30 § ! . - Veja-se, a res
peito da recep~,;ao do Ministro Portuguez Joao de Guimaraes, pelo 
Parlamento Britannica em f6q8, QUAD. ELEM. T. xvn P· 60 e seg.; e 
para as negociac;oes com o mesmo Parlameuto, do Embaixador conde 
de Penagniao, ibid. pp. 73 a sq,; ou o nosso CATAL. Dos Mss. Ponru
GUEZEs NO MusEu BmrANNrco, de p. i7i a i 75. 

2 REBELLO DA SILvA, Corp. Dipl. Port. T. I, carta de t8 de mar~o 
de i514, pag. ~3o. 
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:xador Lourenco Pires de Tavora a El-Rei, que tinha esco
lhido Achilles Estaco para fazer e recilar a oracao da 
obedicncia a Sua Santidade 1• E no mesmo espirito que se 
exprime Drantome, quando, ao manifestar a opiniao de que 
o cargo de Ernbaixador fosse provido antes em homens 
d'espada, do que em prelados ou homens de lei, observa : 
«car enfin un homme de lettres, que peut-il faire de plus 
«qu'un homme de guerre en cela, sinon de mieux faire 
«une harangue en une assemblee? Cela sent rnieua: son 
«pn!dicateur ou son pedant, que son amba.ssadeur d'un 
«grand 1·oy '.» 

Ilouve, pois, nos dous casos referidos acima, urn como 
• regresso a praxe de epoch as passadas, e desconhecimento 
das condicoes e conveniencias da diplomacia hodierna, pro
veniente da falta de pralica ou de vocacao; d'onde se co
nhece que o lalento so de per si nao basta para conslituir 
urn diplomala. Na tentativa, quica, de estabelecerem dcsde 
logo os seus creditos, e de grangear a benevolencia do pu
blico, como se este devesse servir de medianeiro entre clles 
e o Governo do paiz, e.xperimentaram aquelles personagcns 
o desengano a que tao errado caminho havia de forcosa
mente conduzil-os. 

Vern a ponto, talvez, leml.Jrar a embaixada que de Cas
tella veiu a Portugal em outubro de 1 H O, a qual, entre ou
tras incumbencias, trazia a de obter para a rainha-viuva 
D. Leonor, a reslituicao do regimento, ou regencia, d'estes 
reinos, de que fOra privada em beneficio do infante D. Pe
dro; ou, alias, que a deixasscm passat· para Castella. Os 
ErnbaLxadorcs, com o Lim (ja se Ye, occullo) de abalarem o 
animo do povo Portuguez com o receio da guerra, e desli-

t SR. MENDES LEAL, Quad. Elem. T. XJll p. 1,6 (sum. 8:l). 
t DEs HoMlD!S, Part~ § 5~ (Le grand Roy Franfois) . 
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gal-o do partido do Infante em prol das pretencocs da 
Rainha, «pediram ao Hegente lugar c licenca pera esla 
«mesma embaixada hirem dar pellas Cidarles e Villas, c 
«assim aos principaes do Reino; mas o Hegente por ser 
«cousa nova e entam desusada, o nom outorgou ncm con
ccsentiu, e se escusou com a semreziio d'elles, e com outras 
ccrezoes assaz justas e onestas 1.>> Pretendiam nada menos 
de que revolucionar o paiz! Era ingenuo pedircm licenca para 
isso; mas ao menos foi pedida, nao tomada. 

E mais facil aponlar os escolhos que o diplomala deve 
evitar, do que prescrever o caminho a seguir; pois que os 
caminhos sao diversos como as indoles dos hom ens: quot 
capitum vivwnt, totidem studionilm millia. 

Entre esses escolhos ha alguns que o simples born goslo 
faz logo pre-sentir; como sejam os dous cxlremos da adu· 
la9tio ou da det fac9ao, os quaes provocam desprezo ou 
odio. Se, como diz Machiavelli', o Principe niio dcve expOr-sc 
nem a um, nern a outro, aos que o representam cumpre 
tambem fugir-lhes. 

Nem viria ao caso recordar aqui a conducta de urn Prusias 
rei de Bytbinia, que, vindo em pessoa cumprimenlar o 
Senado Romano, com o cabello rapado, veslido e calcado 
de manumisso, exclarnou, ao aproxirnar-se a deputaciio 
que o vinha rcceber: <<Vedes aqui urn dos vossos libertos, 
disposto a quanto vos possa agradar, e a conformar-se a 
todos os vossos costumes»; accrescentando, ao ver-se em 
presenca dos Senadorcs reunidos, e depois de se ter pros
trado a beijar o limiar da porta : ccSaudo-vos, deuses sal
<cvadores I» A conscicncia que teria da propria abj eccao, e 

t FEnNlo LoPES, Chron. de D. A(fonso V. cap: 6~, nos Inedit. de 
Hist. Port., Tom. I. 

a IJ. PniNCIPE, cap. t9. 
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do merecido dcsprezo, nao deixaria cerlamcnte de lbe aguar 
o prazer do acolhimento amavel que obteve, se elle nao 
fosge de animo tao vii, como se mostrou em outras con
juncturas t. 

Mas do que nem todos parccom porsuadidos, e da in
conveniencia, senao do perigo, de manifestar uma inclina
cao exaggerada para a politica interna da COrte onde rcsi
dem, fazendo-se partidarios da situacao. Se ja no antigo 
regimen nao era para se aconselllar, maiores sao os riscos 
que involve semelllanle modo de proceder n'estes nossos 
tempos, em que, polo systcma constitucional, o govcrno de 
boje p6de amanha converter-so em opposicao. Alem do que, 
nao e s6 a boa vontade do Governo que o diplomata se 
empenha, ou deve cmpenllar-se em cullivar, senao tambem 
a da socicdade; e as relac5cs que mantem com esLa nao 
se cifram nos meros ocios dos saloes; deve tambem saber 
tirar partido d'ellas, creando uma posicao que lhe facilite o 
dcsempcnho da sua missiio no scntido mais lato, qualquer 
que seja o partido que estiver no poder. E como ba de con
servar semelbante posicao, mostrando-se dominado pelo 
espirito de partido? Se, pela sua indole, e dado a propen
soes d'esla natureza, devc ao menos forcejar em reprimir 
no intimo as suas opiniocs, por quanto, agradando a uns, 
ba de oll'ender os outros. E porem urn dos escolhos em 
que o piloLo-diplomala parcce arriscar-se basLanle: sem ne
cessidadc de desenrolar a bandeira que segue por affei
cao, poucos ha todavia com animo ou pericia sufliciente 
para a encubrir de todo. 

Ate aqui, quanto ao alludido cxtremo, a adular-ao. Do 
outro, isto e, da detraccao, censura e satira, - em que de 
certo ninguem que deseje agradar ha de pensar sequer; 
mas no qual, assim mesmo, alguns nao deixam de tocar por 

1 POLYD. L. XXX ~ iO. 
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habilo ou esquecimento, -com quanto seja em these me
nos condemnavel do que o primeiro, por nao ser ao menos 
attentatorio da dignidado pessoal, deve comtudo guardar-se 
o agente estrangeiro com igual cuidado, pelas pessimas 
consequencias que d'abi podem resullar em prejuizo das 
relacoes que e sua obrigar..cio crear, manter e fomentar. E 
todavia urn escolho que, segundo parece, se despreza tal
vez com mais frequencia e leviandade do que o ultimo em 
que fallamos. 

0 escarneoedor, e outros typos congcneres, nao sao mui 
raros entre os diplomatas. N'alguns e impulso espontaneo, 
nascido de cerla graca genuina no dizer; em outros e 
mera vaidade, inspirada pela presumpr..ao de serem dotados 
d'essa graca, que na realidade nao possuem; n'outros, final
mente, e babito inveterado, senao queda natural da maledi
cencia, que de farta as vezes se cncrva ate, como succc
dia ao Demonio, no poema de Lermontoff, o qual : 

Andava semcando o mal sem goso, 

Ate que o proprio mal o aborrecia 1• 

Quando 0 impulso dos primeiros e modcrado pcla urba
nidade e discricao, o mal nao e grande. Nao esta no genio 

·On sseial zlo bez nasslajdenia; 

I zlo nasskutchilo yemu.• 
DEMON, Ten. 1 ST. ~. 

Tinhamos come~do uma versao portugueza d'este poema, que 
consta de uuas partes, e 6 dos mais cstimados na Russia; versao que 
ficou interrompida por occasiiio da nossa sahida d'aquelle imperio1 

tendo concluido s6mente a primeira parte. 
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dos scgundos sm·em discrctos; mas o mal Lambcm nao e 
maior, porque esses s6 se tornam rldiculos. Quanto aos 
do tercclro grupo, sendo raramente governados pela pru
dencia, nao conseguem encubrir por muito tempo a sua 
mordacitlade, nem os sentimentos acerbos que os dominam; 
e acaham por geralmcnte cahir em dcsagrado. E se por 
ventura, pelo dcspeilo, perderem de Lodo o dominio sobre 
si, de::>fazcndo-se em censuras e commentarios desagrada
veis, tornam-se entao al.Jorrecldos, e a propria posicao in
toleravel. 

Temos assistido a casos d'esta natureza. N'um d'clles, a 
pcssoa representava uma das grandes Potencias. Fiado tal
vez n'esse apoio, emittia sem re:;crva e sem rebuco as 
suas opinioes a respeito do paiz da re:;idencia, as quaes 
nao pcccavam pela lisonja. N'isto era secundado pela es
posa, que tomava a sua conta os usos e costumes tla socie
da<lc, com a aspereza de urn Juvcnal, mais do que com o 
sabor c graca do poela de Bil!Jilis, que talyez lhe houvera 
valido algum desconto. Em paga d'isso, boa parte d'essa 
sociedade foi-se, a pouco e pouco, dcspedindo do casal in
tolerante; ate que, annal, a cabeca d'este reciprocou a 
cortezia, dando a sua dcmissao, que foi acceita. 

Nem sempre acontece, porem, que o desfecho seja tao 
pacifico c comparativamente innoxio. Temos d'isso dous 
conhccidos exemplos que se deram em Lisboa o seculo pas
sado nas pessoas dos Embaixadorcs de Franca, o Abbade 
de Livri ( 1724) e o Conde de Merle ( 1 'i 59-60). A levian
dade acintosa do primeiro, derivada da sua arnbiclio pes
soal, foi dcvida principalmente a ruplura das nossas rela
coes diplomaticas com aquella Potcncia, a qual durou cerca 
de quatorze annos t. A malevolencia do segundo contribuiu 

t QuAo. Etm. DAs REL. Pot. s DIPL. elc. T. Y. pp. LXXXVI e seglh 
e ~31 e sege-. 
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muito para azedar o animo do Gabinete Francez contra o 
de Lisboa, e precipitar o rompimento formal por ensejo do 
famoso Pacto de Familia t. 

Em geral, o homem entendido e experimentado occullara o 
juizo desfavoravel, que por ventura tenha formado a respeito 
do paiz, da gente, dos costumes, etc., quando nao seja a 
proposito manifestal-o com urn fim determinado, conjunctura 
alias rara. Ha mesmo occasioes em que conviria attenuar 

I 

defeitos, embora reconhecidos no intimo; e ate defender o 
que talvez provocasse a censura de nacionaes. E ao menos 
politica prudente, quando obscrvada com discricao. Em 
regra nao gostamos de ouvir os apoiados de estrangeiros, 
ao declamarmos contra o que se passa em casa. Se, 
pelo contrario, estes se calam, nao estranhamos; e se se 
dignassem contrariar-nos em nosso proprio abono, por 
mais que porfiassemos em nosso arrazoado, sentir-nos
hiamos movidos pela sympathia, nem desestimariamos ate 
darmo-nos finalmente por vencidos. Mas se os forasteiros 
se atrevem a secundar os nossos dicterios com apoiados, 
esfria-se-nos logo o discurso, invade-nos a desconfianca, e 
se nao fosse o pejo da reconsideracao, investiriamos em 
continente com elles em sentido contrario. Ua cxcepcoes, 
sem duvida; mas essa e a Lcndencia geral, e so ella nos 
p6de servir de governo seguro, em quanto nao conhece.
mos a fundo as pessoas com quem praticamos. 

Sera semelhante poliLica a dobrez e fingimento da rna 
fe ou da hypocrisia? Tanto como a apparente resignacao 
alegre ou satisfeita, que se exigia na victima dos sacrificios 
antigos; ou tanto como a repugnancia manifestada pelos 
novos eleitos ao tomarem assento na Cadeira de S. Pedro. 

1 QUAD. ELEJ\1. DAS REL. PoL. E D JPL. T. VI pp. xvm e segg., e H.~ 
e segg.; sobretudo os §§ t a 6 e § i6 da Memoria a p. ~31 e segg. 

8 
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Sao formalidades que tinham e teem a sua razao de ser. 
Aquella politica seria apenas uma leve offuscacao da sin
ceridade em bencficio da polidez, cortezia e boa convivcn
cia. De resto, quem na hypothese nada quer ceder a uma 
tal exigencia, cale-se ao menos; mas nao apoie por muito 
que mereca a sua approvacao. 

A par do born gosto, a vaidade e a alfectacao nas suas 
diversas modalidades; eis o que se ve e se tern visto scm
pre no grande palco da convivencia humana, sendo o que 
tambcm naturalmcnlc se encontra na esphera mais restricta 
dos circulos diplomaticos. Se ali ha antipathia entre essas 
duas causaes, o mcsmo acontece aqui. 

0 vaidoso e petulante, se nao tiver grande maestria em 
contrafazer-se, ou urn dominio absoluto sobre si, o que nao 
e da sua essencia, mas que, sendo adquirido por forca de 
vontade, significaria emenda de defeitos e o triumpbo da 
virtu de, que o collocaria fora do caso supposto- o vaidoso 
e petulante, pois, em vez da paz que deveria ministrar, 
achar-se-ha sempre em conllicto. Assim aconteceu a Rainero 
Zeno, emlJaixador Veneziano em Roma, nos pontificados de 
Gregorio XV e Urbano VITI, tao cheio de si, que ate no pro
prio relatorio, dirigido ao Senado em 2 de novembro de 1623, 
nao duvidou affirmar que com duas palavras reduzira a 
nada os argumentos do Santo Padre; que a Divina Mages
tade lhe dera o talento de penetrar os pensamentos recon
ditos dos homcns mais reservados; que o sobrinho do Papa 
se persuadira a final de que com clle, Zeno, nao havia meio 
de manter illesa a sua presumpcao de ser impenetravel a 
todos, e que nada temia tanto como o «fracasso>> que elle, 
Zeno, faria, e o «retumbar» dos seus prolestos, etc. t Este 

• RANKE, Appen. n.• i03. 



35 

typo nao caducou de todo; temos encontrado d'eUe urn ou 
outro exemplo. 

Escusado e dizer que OS ea:oent1·icos nao sao bons mo
delos a seguir. Urn chefe de Missao, conhecido outr'ora no 
Rio de Janeiro, e depois em Wa5hington, tinha por costume 
fazer do dia noute e da noute dia; ao ponto que ulterior
mente se tornara invisivel desde a madrugada ate ao sol 
posto, tendo a casa aberta e illuminada em quanto nao 
assomasse a aurora. 0 incommodo para outrem e facil de 
imaginar I Excentricos d'esta ordcm cstariam para a corte 
onde residissem quasi na roesma relacao que ccrto povo 
para a· sociedade antiga em geral. Segundo Xenophonte, os 
Mosynrecos faziam em publico o que os demais povos s6 
se permittem as portas fechadas; fazendo pelo contrario a 
s6s comsigo o que os outros costumam praLicar diante de 
testemunhas t . 

A respeiLo de cerlo chcfe de Missiio, cujo conhecimento 
pessoal s6 fize tnos annos depois de eUe se achar fOra do ser
vico, ouvimos diversos casos refcrentes a sua mania de 
matar gatos com uma espingarda de sala, sem se importar 
com o risco que corriam os vizinbos. Era lao dextro no 
manejo da arma, e n'esse ramo do exercicio venatorio, que 
nenhum ga~o lbe apparecia debaixo das janeUas scm deixar 
ali a vida; era uma verdadcira matanca dos innocentes ani
maes, Lendentc a cxtermiuar na localidade a raca felina. 
As advertencias das autboridades de nada serviam, ate que 
urn dia, segundo ouvimos, houve motim e assuada do povo 
em frente da Legacao. 

Les esprits f'orls savent-ils qu'on les appelle ainsi 7JM 
ironie? diz La Bruyere, com rcferencia aos incredulos. 0 
mesmo se pOde dizer com applicacao ao bel-esprit, ao beau-

I ANAD. L. V c. ~ . 

• 



36 

parleur, ao pntcieua:, e aos que fazem de ((imporlantes», 
de <<sabedores», etc. D'cstes, alguns, levados da prudencia, 
sao domi leones, foras vulpes, segundo a expressao de 
Ganymedes, no feslim de Trimalcbio; e com ellcs nada te
rnos. Mas quem sc nao lembra de ter visto entre esses dis
cipulos do ffibo de Maia, urn ou outro que, pela postura, 
pelo pausado no fallar, por urn silencio estudado, quer dar 
a enlender que ba ali debaixo rnuilo mais do que deixa 
apparecer- urn poco insondavel? VCde aquelle que rneio 
absorto, rneio acurdado, parece ser dos mais graduados 
na wrcani disciplina dos principes; somos lenlados a per
guntar-lhe- que noticias nos traz do Ceo? • E ess'outro, 
que ua ponta do riso, se e que se digna rir, deixa cabir 
epilepticamente as palavras; e urn verdadeiro gotejar do 
algeroz dcpois da cbuva. Virnos urn lao avaro d'ellas, que 
nem cbegava a formar os periodos; porque, no seu enten
der, cada urna que sc desprendia era uma perola solta. 
De outro nos rccordamos, como se ainda o vissemos, a fazer 
de tartamudo: nao gaguejava uma phrase que nao fosse 
urn fusilar de espirilo, ou urn dito de profundissima signi
ficacao. 

A esses typos, que fclizmente nao sao dos mais vulgares, 
seria preferivel o cereb1·osus de Horacio Flacco; porque, em 
depondo a ira, unica paixao sem outra opposta, pelo menos 
cabe em si. 

Entre os grupos a que se poderia ainda dar a mcsma 
classificacao geral, tal vez se deva incluir aquelle a cuja 

t Recordamo-nos de certo diplomata de circumstancia, feito em
baixador de salto, o qual alias se tornara em tempo bastante conhe
cido na politica dos gabinetes. Nao era dos exquisitos, e verdade; 
porcm sujeito aquelle estado de deliria interno que o Dante explica 
na phrase: •non donnendo si sogna. • De resto, durou pouco a sua 
missiio. 
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conta pertencem os chefes rle Missao que, ao fallarem dos 
empregados da Embaixada ou Legacao, costumam dizer: 
<<meu Secretario, » «meu Addido. » Sao porem prudentes. 
E raro ouvil-os dar prova d'essa sua fatuidade na presenca 
dos interessados. Ate onde alcancam as nossas observacoes, 
tao nescia tendencia e geralmente urn privilegio caracteris
tico d'aquelles que devem mais a fortuna do que a educa
cao. 

Os homens de verdadeiro merecimento desprezam seme
lhantes artificios, digamos LJoamentr, irnposturas; ncm aspi
ram aos foros do charlatao. Aquell'ou tros pelo contrario 
parccem persuadidos de que, em logar de se tornarem ridi
culos ou aborrechlos, vao conformes com o cxemplo do pri
meiro Conde-duque de Olivarez, que, segundo se conta, 
nunca o viram com o riso na bocca, e cuja impassibilidade 
e presenca de cspirito estavarn a prova dos rnaiores abalos; 
a tal ponlo qu e, para an nunciar ao Rei scu amo a revolu
cao de Portugal, disse-lhe que o Duque de Braganca Linha 
perdido a cabeca, e que a sua loucura proporcionava a Sua 
Magestade uma confiscacao de bens na importancia de doze 
milhoes. Coitados, nao pcrccbem a differenca que vai de 
urn rei nato a urn rei de comcdia l 

Os que affeclam urn espirito requintado teem a preencher 
papel mais diillcil do que aquelles que se flam s6 do gesto 
e pcrtencem ao genero <<poseur»; e quando por ventura se 
nao revclem desde logo, por Lerem Lalvez alguma habili
dade, e de presumir que d'ali sempre tircm certo proveito. 
E possivel. S6 diremos que poucos parecem ter essa habili
dade. Nao a linha, em todo o caso, ccrto diplomata, outr'ora 
conhccido nosso, o qual, tendo-se por urn Duque de Ro
quclaure ou por urn Marquez de nievre, raro abria a bocca 
sem que desse sahida a urn equivoco ou jogo de palavras; 
pois que infelizmente para ellc eram demasiadas vezes da 
forca d'aquelle attribuido aos curio na «Gargantua», de Ra-
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belais: Le gmnd Dieu fait les planetes, et nous faison~ lu 
plats ne~. Como podia tomar-se a serio urn farcante d'estes! 
Assim como Hippoclides perdeu a mao da lllba de Clis
thenes por ateimar em mostrar quanto excedia na arte de 
Terpsichore, ou do saltimbanco; assim tambem foi, quica, 
pelo muilo que ostentava o seu especial «talento>> que o 
cavalbeiro em questao perdeu o seu cargo, passando a ser 
aposentado. Disse porem de si o primeiro, com menos galan
teria, que isso ccpouco imporlava a llippoclides;» o que 
talvell nao dissesse o segundo. 

ceO bomem a chocarrices dado, 
E aborrivel ou desprczado,, 

e uma das sentencas do califa Ali, o Salomao dos Mahome
tanos. 

De outro saiJcmos n6s que, encarregado de uma missao 
especial, vciu preced ido da fama de «bewu-pa1·le'U1r,» de 
mestre em rhetorica no gencro suave; sendo opinHio de 
alguns que isso lhe preparou o campo lao cabalmente, que 
lhe aubreviou o tormo da negociar.ao ... mas ao avesso do 
que elle desejava. 

Quao di[erenle e 0 modo de proceder dos homens de 
urn merccirnento superior ! Ao despedir-se de uma das cor
tes do norte, onde passara alguns annos como chefe de 
.Missao, deixou ali muilas saudadcs urn dos estadislas que 
hoje flguram na alta politica Europca. Mas com quanto os 
seus talentos fossem apreciados pelos que mais intimamente 
o conheciam, e o sal attico dos scus rcpentes e agudezas 
lhe houvesse grangeado a admiracao dos que mais o fre
quentavam; muila gcnte da sociedade ignorava ainda os 
altos quilates d'aquella intelligencia privilegiada; e talvez 
ninguem previsse, nero sequer por sombra, o destino que 
em breve lhe era reservado. E porque nao fazia alarde de 
si; antes se retrahia. 
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A verdade e que nero a todos e dado serem engracados 
de urn modo natural, urbano e genuino. Os que teem esse 
dom, os donairosos, que se aproveilem d'elle, e fazem muito 
bern. Aquelles1 porem, que o nao receberam no berea, farao 
mell1or em nao alimentar o gcnero artificial e espurio, dando 
tratos ao espirito sem iUudir ninguem senao a si proprios. 
N'estes, a impostura dcscobre-se logo; falla-lbes, por assim 
dizer, o encarnado dos esmaltes, que s6 nos genuinos existe, 
porque nunca foi imitado dos modcrnos. 0 mais avisado e 
circumspecto e contcntar-sc cada qual em exercer e culti
var os recursos que Deus ll1e concei:Ieu; e, em Iogar de as 
patentear a torto e a direito, reserval-os para quando fo
rem opportunos. Lucio Bruto conquistou fama e gloria por 
saber contcr-se, figurando por mcnos do que era, ate cbe
gar o momenta propicio para se revelar; e ainda que isso 
nao passe de lenda, vale mais do que muito facto averi
guado, como excmplo c licao de prudenria e fortaleza. 

Quanto ao lado positivo da doutrina sujcita, nao temos a 
presumpcao de cmittit· juizo, ou offerecet· conselho. 

So a vossa eleicao for devida a preconizados dotes c 
merecimentos, estareis mais no caso de ser mestre que 
discipulo. 

Se tiverdes ja trilhado com proveito os dcgraos que con
duzem a summidade do officio, em la chegando nabis sine 
cortice. 

Para OS que nao cabem n'uma ou n'outra d'essas duas 
categorias, niio ha ensino que preste em descampado tao 
sem limiles; ou por caminhos ba muito abertos e batidos, 
por sendas e verCdas antiquissimas, mas acompanhadas de 
paizagens sempre novas, onde, entrando invariavelmente 
os mesmos elementos, sao infinitas as modalidades quo 
d'elles nascem. 

Ponbamos, pois, remate a este capitulo com uma maxima, 
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que talvez seja a synthese de quanto n'elle se tern expen
dido. Na cornmunbao, ou convivencia mais ou menos in~ 
tima, a que o Enviado for admittido na sociedade onde 
reside, se as vezes lhe convier lancar de si o manto diplo
matico, e fazer com que os outros se esque~am por mo
mentos do caracter de que se acha revestido; nao se des
lembre elle nunca do que representa, nem do que lhe cum
pre fazer seja qual fUr a conjunctura; nem tao pouco de 
que a Diplomacia, em sentido Ia to, se p6de definir- corte
zia entre Na~es. 



QUATRO REGRAS 

DE 

DIPLOMACIA 

II 

Ser Leal 

Diz Machiavelli que os ilomens sao tao parvos, tao sujeitos 
aos aperlos do momento, que quem engana achara semprc 
quem se deixe enganar •. Sera assim; mas cnganar por 
miudo nao ~ tao facil como enganar por atacado, e elle 
fallava n'csle sentido. Alem do que os homcns com quem 
o Agentc Diplomatico ~ chamado a negociar, pcrtencem de 
ordinario a classe mais esclarecida da nacao. 

Os mais dextros na arle de illudir, nao conseguem por 
muilo tempo encubrir as armas com que lid am; poisquc, 
como bern diz 'l'acito, pela vista c pela pausa se revela a 

1 •Sono tanto semplici gli uomini, e tanto obediscono aile neces
sita presenti, che colui che inganna, trovcra sempre chi si Jasccra in
gannare.• IL PRINCIPE, c. t8. 
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verdade, ao passo que a precipitacao e a incerteza dao peso 
ao falso 1• A fama encarrega-se do rcsto. Deu-se, ha poucos 
annos, urn exemplo conspicuo d'esta verdade: urn dos astros 
do flrrnamento diplomatico, cuja carreira no Oriente livera 
urn brilho que lbe parecia prumctter duracao, desappareceu 
de subito e completamente, como aquelle que se svmiu, ha 
tres seculos, da constcllacao Cassiopea. 

A boa fe nao excluc reserva. Quando nao convem dizer 
o que sentimos, e licito calar; mas nao mentir '· 

Sir Francis Walsingham, cminente como diplomata e como 
homem de estado, dava de conselho : niio digais nada do 
que nao poderdes dar conta sem perigo, ou que nao poderdes 
airosamentc sustcntar em caso de contestacao. Tinba fama 
de veridico. A sua maxima era : video et taceo. 

0 illustrc Cardcal d'Ossat, urn dos negociadores mais bern 
succedidos do seculo XVI, cuja pcnetracao c habilidade eram 
de primeira ordem, era homem da mais emincntc boa fe e 
veracidade ; e sobre isso modesto e desinteressado. 

0 Conde d'Avaux era Lido por homem de tanta probidade, 
que nas cOrtes da Europa a sua palavra, como a do nosso 
D. Joao de Castro, nao tinha mcnos valor do que uma firma, 
sendo ao mesmo tempo um dos mais celebrados negociadores 
do seculo XVII, summamente habil e prudente. 

Dom Luiz da Cunha e Joiio Gomes da Silva, Conde de 
Tarouca, diplomatas Portuguezes de maior nomeada do me
smo seculo XVII, e dos mais consummados do scu tempo, 
gosavam ambos do born conccito e ate da amizade dos 
principaes soberanos e hotnens de estado da Europa, pela 

t • Veritas visu ct mora, ralsa restinatione et inccrtis valescunt.• 
ANN. L. II c. 39. 

z •Dicere rortasse qwe senti as non Jicet; tacere plane Jicet.• CICsR. 
Ad Fam., L. IV ep. 9, 
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sua inteireza de caracter e nunca desmentida respeitabili
dade, provada n'uma carreira que durou meio seculo para 
aquelle, e quarenta annos para o ultimo. 

Se rosse, nao diremos licito, mas avisado fallar dos vivos, 
em assumpto tao melindroso, poderiamos mcncionar com 
louvor os nomes de alguns diplomatas e homens de estado 
bastante conhecidos, e cuja carreira tern sido feliz. Promptos, 
sim, em Iancarem mao dos ensejos, fcrtcis em expedicntes, 
dextros em preparar o tcrreno, seguros no juizo que formam 
dos homens e dos meios ao alcance dos advcrsarios, e nao 
menos dos recursos de que estes carecem, prudenles em 
nao se dcixarem alcancar, valentes e denodados nos mo
mcntos decisivos- o engano e comtudo uma arma que 
elles desconhecem ; sao homens que, segundo a expressao 
de urn poeta contcmporaneo nosso, sabem governar sem 
menlir •. 

Entre os diplomatas que figuraram na alta politica Europea 
no principio d'este seculo, foi o primeiro Duque de Palmella 
certamente urn dos mais illustres; e quem brilbou mais pela 
lealdade de caracter, tao univorsalmente respeitado ? 

De outro habilissimo diplomata do nosso paiz, o Conde 
de Lavradio, escusado 6 lembrar quanto era brioso, sendo 
a propria personificar-ao da probidade e da boa re. 

0 Marechal Duque de Saldanh a, que tao rclcvantcs ser
vicos preston a patria, ja como general, ja como embaix.a
dor, era de uma integridade inexcedivel, urn dos caracteres 
mais nobres, inteiros c dcslemidos do nosso tempo. A sua 
maxima era : <<trabalhar como quem tenha de viver cern 
annos ; viver como se devessc morrer amanhan» . 

. . • .......•........... •one 
Who can rule and dare not lie. • 

A. T.INl'iriON1 Maud, P. 1 ST. x § 5. 



44 

0 Conde da Carreira, o Visconde da Torre de Moncorvo, 
o Conselheiro Jose de Vasconcellos e Sousa, o Visconde de 
Paiva, o Conde de Seisal, eram nao menos estimados pela 
acrisolada lealdade do seu caracter, do que pcla sua pro
vada pericia diplomatica. 

Seria urn nao acabar, se fosse necessario illustrar com 
exemplos, d'entre os diplomatas antigos e modernos, a 
allian~ prcdominante do talento com a veracidade. 

E com relacao a estc ponto, digamos, finalmente, com o 
Dante, conforme a elcgante versao do sr. Consclheiro Jose 
Silvestre fiibeiro : «0 homem nao deve soltar dos labios 
«aquellas verdades que teem ares de mentira, que enver
«gonham elias, sem comtudo haver culpa»1• 

Posto que o caso se desse em esphera mais elevada, na 
dos proprios principes, nao na dos seus agentes, a convic
cao erronea de que fosse victima da perOdia ou do embuste, 
explica a razao por que Hugo IV, Juiz soberano de Arborea, 
na Corsega, alias de educacao agrcste e descortez, respon
dera tao grosseiramentc a segunda embaixada que I he cnviou, 
em 1378, Luiz, Duque de Anjou, irmao de Carlos V de Fran~. 

0 Duque, tendo faltado aos comprornissos da sua allianca 
com Hugo, para fazerem ambos a guerra ao rei de Aragao, 
por se ter visto obrigado a ceder as exigencias do irmiio, 
que andava em hoslilidades com a lnglaterra, desculpou-se 
por via dos seus embaixadores, promettendo agora pur-se 
em campanha, propondo nova allianca, e tambem o casa-

• DANTE E A DIVlNA CoMEmA por Jose Silvestre Ribeiro, Tom. I 
p. iU. -

«Sempre a quel ver cb'ha faccia di menzogna 
De l'uom chiuder le labra quanto ei puote, 
Per6 che scnza colpa fa vergogna. ~ 

!NFB&'i. Cant. XVI vers. n4 o sogg. 
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mento de seu fllho, que apenas tinba urn anno, com a filha 
de Hugo, chegada ja a idade nubil. A leitura das instruc
coes a luz da historia contemporanea, persuade-nos deveras 
que o Duque estava de boa fe; mas isso pareceu tao incrivel 
a Hugo, que nao se conteotou em dar pessimo acolhimento 
aos embaixadores, mandando ate congregar e arengar o 
povo, como que para lhes dar assuada; senao que, na sua 
resposta, chama as desculpas do Duque «frivolas», «nem 
verdadeiras nem verosimeis», dizendo que «elle, Hugo, fOra 
enganado por promessas e juramentos falsos»; e concluindo 
por exigir compensacao pelos prejuizos soffridos, accrescenta 
que <1como quem mente uma vez se presume mentir sempre, 
nada mais quer tratar com elle Duque». Quanto a proposta 
de casamento, chama-a «ridicula» attenta a differenca das 
idades •. 

Uma reserva exaggerada seria desacerto ; a exaggeracao 
e sempre rna. 0 homem boutonne, segundo a expressao 
franceza, repelle as confidencias. Para as merecer, cumpre 
tambem sabel-as fazer. 0 homem entendido fara porem born 
em pate do seu cabedal; para que renda, e com vantagem 
sua. A grande arte esta em receber mais do que se da. A 
habilidade de alguns sobe ainda de ponto, arrancando con
fidencias sem nunca pagar na mesma moeda. Mas quem 
acerta como excepcao, la o sabera explicar. Ignoramos se, 
investigado o caso, ella se confirmaria ; como accidente, 
de certo; como systema, duvidamos. 

A discricao unida a sinceridade inspira a confianca ; e 
esta, para a confidencia, tern virtude attrahente. 

Alem de outros requisitos - como, designadamente, a 
percepcao da opportunidade, tao essencial ao que se pOde 

t Veja·se a rela11ao authentica d'esta embaixada, na collecliao das 
Chronicas de Fran~ por BucaoN, sob o Sec. XIV. 
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chamar instincto diplomatico, - exige a discricao cuidado 
em nao comprometter terceiro. Leviandade, por exemplo, 
em allegar a fonte d'onde obtivcmos aquillo que communi
camos a outrem, abala a confian~ d'este; e grangeando as 
devidas gracas, somos lidos todavia por indiscretos. Lsto, 
quanto a palavra. 

Por escripto, pede-se ainda maior cautela n'este particu
lar. Na sua carta ao Cardeal de Richelieu, sob data de 26 
de agosto de 1639, participou-lhe o Conde d'Estrades que 
o Principe de Orange tivera aviso confirmatorio da noticia 
que, por via d'elle Estrades, lhe mandiua o Cardeal (a res
peito da esquadra que os Hcspanhoes entao apparelhavam), 
aviso que lhe fOra expedido «pelo primeiro official da Se
«cretaria do Governador Geral, o qual o dito Principe tinha 
<csubornado com valiosos presentes, e que lhe communi
«cava Lodas as particularidades dos designios hespanhoes '. » 

D'Estrades era um babilissimo diplomata; mas nao vemos 
que tivesse necessidade de indicar com tanta clareza o in
dividuo que, trahindo os seus deveres, era de tao grande 
proveito ao Principe e aos seus alliados; com risco de, no 
ca~o de extmvio da carla, niio so comprometter aquelle, 
seniio lambem o servico a qu~ se prestara. 

Alem d'isso, ha hoje outro motivo para que se observe 
a devida prudencia e discricao, o qual nao existia outr'ora, 
a saber, a publicidade, propria do regimen representativo. 

Antigamente os embaixadores e enviados, a fora a sua 
correspondencia como Secretario d'Estado, dirigiam-se tam-

• bern dircctamente ao Soberano; pelo que podiam sem du
vida manifesLar com mais afouteza o seu pensamento e o 
fundo dos segredos, na certeza de que as suas communioa-

1 LBTrlms AND NBGOTIATIONS OF CoUNT p'ESTRADES-L,ondon, f755; 
pag. i7. 
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coes, com tanto que chegassem ao seu destino, Ocariam no 
gabinete do rei sem serem devassadas. 

Assim, em 4 de outubro de 1534, com referencia ao 
conclave que estava a ponto de se reunir para a eleiciio de 
urn novo papa, escrevia de Roma a el-rei D. Joao Ul o 
Embaixador D. Ilenrique de Menezes, o seguinte : ... <<e se 
ceo Deus escolhesse, por sem duvida teria eu o meu bom 
«despacho; mas hao-no d'escolber trinta e seis diabos que 
«Lantos sao os cardeaes que n'isso agora hao d'entrar 1.>> 

Mas nem assim se julgava o Agente livre de perigo, no 
caso de se abrir demasiado: «estas e outras cousas, que 
«se nom podem escreuer;>> ccnom tenho mais que escrever 
«a Vossa Alteza neste negocio, tendo rrvuilo que dizer, >> sao 
phrases d'esse mesmo D. Uenrique de Menezes sob data 
de 6 de outubro de 1535, o qual allude ao risco que cor
ria de ser envenenado 1; allusao que repete em carta de 
novembro seguinte, observando : «porque ca ba urn Rio, a 
ccque cbamam o tybrc, onde se lancaram ja muitos homens 
«mylhores que eu, e ha tambem peconha com que se des
ccpacharam outros mais honrados 3.>> 

No ARGENis, romance politico do seculo XVH de Joao 
Barclay, Meleander (nome supposto de Henrique Ill de Franca), 
ao despachar o seu ernbaixador a rainha Hyanisbe (Isabel 
de Inglaterra), recommcnda-lhe com instancia que se nao 

t REBELLO nA SILVA, Corp. Dipl. Pot·t. T. m p. H7.- Veja-se 
tambem a carta do Dr. Joao de F'aria de ~l de fevereiro de J5t3; 
ibid., T. I p. HIO.- No relatorio de um embaixador Veneziano, da
tado de 15 tO, affirma-se que o Papa dizia uo Imperador: E una be&tia; 
merita piu de e&ser rez udo ch'a rezer altt'i, Vid. RANKE. Apptmd. 
N.• 5. E verdade que n'aquelles tempos a linguagem era mais franca. 

2 Veja-se alias toda a ultima metade da carla, assaz instruetiva 
no ponlo sujcito; RBBELLO DASILVA, Corp. Dipl. Port. T. ill pp. 21$~ 
e seg. 

s Ibid. T. III p. i75, 
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deixe seduzir pela benevolencia alheia; que o in forme de 
tudo quan1o ali se fizer, se deseje, ou estiver no caso de se 
fazer ; e que nenhum receio Lenha de que a sua lealdade 
lhe acarrete perigo, tendo de escrever alguma cousa contra 
os interesses d'aquelles quo lbe repugnasse desservir; por
que havia muilo tempo que elle, Aleleander, apprendera a 
calar-se •. 

0 risco enliio era de ser interceptada a correspondencia; 
o que ate certo ponto se remediava polo uso da cifra. 0 
risco hoje e 0 'P''elo oflicial 2• 

Embora nao seja costume publicarem-se as correspondcn
cias confidenciaes, tern aconLecido, quer por descuido, quer 
por outro motivo, incluirem-se nos documentos submettidos 
aos Parlamentos, papeis c.ontendo nolicias ou reflexoes que 
nunca foram destinadas a semelhante fim, collocando os 
agentes que os redigiram n'uma posicao pelo menos desagra-

1 • Unum ipse admoneo, ne cujusquam gratiam mem anteferas. Quid 
illic agatur; quill velint, aut possint; ne peperceris referre. Nee time 
ne bmc fides tibi periculosa sit, si quid sct'ibas quod hi nolint quos 
Jmdere nolles. Diu est enim quod silere perdidici.• ARGBNIS, L. V 
pp. 555 et seq.; edict· Elzev. de !630. 

z Em 31 de marcto de !515, o embaixador D. Miguel da Silva, por 
occasiao de !he haverem perguntado tres cardeaes, se tinha citra, ao 
que respondera a verdade, que nao tinha; e prevendo que poderia 
ter avisos de muito segredo a fazer-Jhe, ao menos de futuro, suggere 
elle a el-rei D. Manuel quanto conviria lhe fosse enviada nma cifra, 
allegando que os outros embaixadores em Roma a tinham. R. DA. 

Sn.vA Corp. Dipl. Port. T. I p. 3!4. Assim se fez provavelmente; 
porque na carla do mesmo embaixador de U de novembro de HH6, 
ha dons paragraphos cifrados, mas nao por algarismos. ID. ib. p. 396. 
- Na India, segundo o codigo de Manou, os agentes do rei ser
viam-se de cifra para o informarem dos designios dos principes es
trangeiros; isto, mil e duzentos annos antes da nossa era. Vid. CANTu, 
Hi&t. Univ., L. II c. i4. Bern dizia o rcgio Pregador, •nada ba de 
novo debaixo do Sol.• 



davel. Tern havido casos em que estes se julgaram moral
mente obrigados a pedir a demissao ; como succedeu, nao 
ha muito tempo, a urn Ministro Britannica n'uma das cortes 
da Allemanha, por causa da pul.Jlicacao no Blue Book de um 
Officio seu, de natureza conOdencial. 

De resto, a actividade e concorrencia da imprensa pe
riodica sao tao poderosas hojc, que o segredo vai-se tor
nando cada dia mais difficil. Quem se nao lernbra de como, 
por occasiao da ultima guerra entre a Russia c a Turquia, 
uma folha de Londres dcu prematuramente a luz as base:> 
ajustadas para o cntao projectado congresso de plenipotcn
ciarios, sendo isso deYido a urn al>uso de confianca ? 

Com incentivo tao forte em constante operacao, e ja cus
toso conservar intacta a puridade das rcparticoes do Estado 1; 

pelo que incumbe ao Agentc Diplomatico a maxima reserva 
em, pelo menos, nao comprometter terceiro, por muito que 
se arrisque a si mesmo. Vcrdade e que se pOde recorrer ao 
meio de cartas particularcs, dirigidas ao respectivo Ministro 
da Corua, para os negocios cujo mclindre pede maior sc
gredo. Nao deixa porem as vezes de olferecer obvios incon
venientes, dos quaes alguns se patentearam por occasiao 
do ruidoso processo-Arnim, occorrido em Berlim no anno 
de 1874. 

Por outro lado o dever de informar o scu Governo de 
quanlo o possa intcressar na Corte ondc reside, nao e tao 

I Estava ja escripta csta obra, quando a leitura de urn jornal de 
Lisboa nos deparuu o seguinte trecho: •Em geral em cada ministerio 
ba um ou mais inl.lividuos, que a troco de remunerat;ao ou por favor, 
colligem as noticias e as lcvam aos jornaes sem distinc~ao de cores 
politicas. 86 nao as publicam OS que nao tern amigos, OU nao querem 
pagar o servi~o.• DJ~I\10 PoPULAII, de t dEl setembro de i880; no 
artigo de fundo. 

4 
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absolute que vede ao Enviado o uso da discricao; pelo 
contrario bom e que scja governado por ella. 

Fazer cornmunicacoes ociosas e inutcis, nao lhe e exigido; 
nem se recebern com agrado. Do que valer a pena referir 
seja elle o juiz competente. lla cousas triviaes que prcndem 
com negoci0s de vulto; isso e materia suj eita ao seu dis
cernimento. Bernard o Navagero, experimentado negociador 
Veneziano, observa, n'um seu Relatorio de 15581 que tres 
sao os predicados essenciaes n'um Embaixador: born juizo, 
que requer penetracao; saber negociar, que pede dcxtrcsa; 
c boa arte em da1· conta, dizendo somente o que seja ne
cessaria e de provcito t. 

P6de ate dar-se o caso excepcional de parecer judicioso 
ao Enviado occulLar urn facto ou uma circumstancia qual
quer. Montaigne, a proposito do que se passara n'um con
sistorio de Roma (no qual, em presenca dos dous Ern!Jaixa
dores de Francisco I, o imperador Carlos Quinto fallara mal 
dos Francezes, desafiando o proprio Rei a combate singular, 
embarcados ambos, em camisa, no meio do rio), estranba 
que os ditos Embaixadores dissimulassem nos sons officios, 
muito do que ali se dissera, occultando mesmo os dous ci
tados factos; c n'isto talvez tivesse Montaigne rasao. Mas, 
depois de motivar a sua censura no caso sujeito, o pro
prio Montaigne conclue reconhecendo, em these, que os 
t>mbaixadores precisam de certa liberdade para o hom 
desempenho do cargo, que lhes nao p6de ser talhado d'an
Lemao em t?dos os seus pormenores ; e accrescenta : <dis 
n'executent pas simplement, mais forment aussi et dressent 
par leur conscilla volonte du maitre!>>. 

t RANKE, Append. N.• 30. 
2 EssAis, L. I c. i6. - Quanto ao facto passado em consistorio, 

t:unbem a clle so refere BRANTOM.E, Des Hommes, Part. II § 5~ (Le 
Grand Roy Jilran~ois). 
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De feito, o chefe de Missao nao e uma simples macbina, 
senao urn agente responsavel, a quem sc dcve conceder a 
necessaria liberdade para por si mesmo podcr discriminar as 
cousas. No uso d'csta iseocao, e das suas faculdaclcs, toca
lhc a responsabilidade, cxpoodo-se as consequcncias quando 
proceder com desacerLo. 

Seria porem urn erro palmar, e faltar as obrigacoes mais 
sagradas, encubrir a minima circumstancia esscncial ao 
Governo patrio para formar o seu juizo so!Jre urn negocio ; 
o se, n'um caso dado, se tornassc indispcnsavel que urn 
Enviado lhe fizcsse constar de quem e como obteve a no
Licia. que transmitte, nao dove hesilar em completar assim 
a sua informacao; e multo monos se scmclhaotes particula
ridades lhe fossem requisiladas. ~1as, salvo n'esta ultima 
hypothese, e elle o juiz quanta a ser isso essencial, ou 
nao. 

Sc a boa fe coudemna qualquer Lentativa de armar in
trigas e mover rebellioes no seio de urn Eslado amigo, 
como se deu o caso quando Richelieu, por seus agentes, 
fomentava o descontentamento na Escocia contra Carlos I, 
por este se ter recusado a annuir as propostas que lhe fl
zera por inLermedio do Conde d'Estradcs, dcscontcntamento 
que, em 1638, se manifestou na confcderacao chamada 
Covenant 1; se foi escandalosa offensa da lealdade, a celebre 

1 .o anno nao acabara sem que o rei e a rainha de Inglaterra se 
nao arrependam de tcrem rejeitado as propo~tas que lhes fizestes 
por parte d'Et-Rei,• escrevia Richelieu ao Conde, em carta de 2 de 
dezembro de ~837: 0 Cardcal cumpriu de feito a sua promessa de 
vingan~a. As propostas cons tam da carta do Conde, de 21~ de novem
bro, dando conta ao Cardeal das suas entrevistas com os Soberanos 
Inglezes. Vid. LETTEns AND NEGOTtA1'JONS o~· CouNT o'EsTRADES pp. 3 
e s. 

• 
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conspiracao do Principe de Ccllamare, Embaixaclor de llcs
panha em Paris, para dcrrubar a regencia do Duque d'Or
leans 1; sc, em summa, qualqucr apoio occulto dado aos 
partidos em prejuizo do Govcrno territorial, ainda que o fim 
fossc monos grave do que nos casos apontados, scria da 
parte de urn Reprcsentanto cstrangeiro quebra manifcsta 
de boa fe, s6 propria do espiiio e do cmissario de baixa 
csphera; niio e comtudo vcdado aqucllc ap roveilar-sc das 
suas relayOCS com pessoas influcnlcs do paiz, e estranhas 
ao Governo, para adiantar as negociacoes confiadas ao seu 
zelo. 

Se se chegasse a crear urn grupo amigo no Parlamento 
e na imprensa, a bern de urn negocio pendente, nada ha
veria n'isso de desleal, nem de que se podesse rasoavel
mente qu eixar o Gabinete com quem sc estiver tratando, e 
em presenca do systema moderno de administracao, muito 
convem que o Diplomata culLive semelhantes relacoes. Agi
tar a imprensa em bcncficio de uma Lbeoria ou doutrina 
que lbc seja favoravel, sc para isso liver os meios per
mitLidos, niio e illicito, ainda mesmo contrariando o Go
verno junto do qual se acha acredilado ; o lim seria pre
cisamente contrarial-o, e, pela pressiio da opinifio publica, 
trazel-o ao que desejassemos ; e como o assumpto niio 
seria de interesse exclusivamente interno, seniio bilateral, 
com mum aos dous paizes; sendo hoje a theoria govcrna
mental de maiorias; como se professa respeito a opiniiio 
publica, e que, em ultima analyse, a quesliio se ventilaria 
n'um terreno reconhecidamente al.Jerto e franco a todos, 
- o Diplomata eslaria perfeilamcnte no seu direito, fa
zenda-a correr para esse campo, se as suas relay0es lh'o 
proporcionassem. 

1 MARTENS, Causes Celebres du Dtotl des Gens, T. T pp. i39 e segg. 
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Mas aqui, como em tutlo, exige-se prudencia e discricao. 
A habilidadc estaria semprc em nao dar copia do nosso 
mancjo, mas sim deixar llgurar os outros; nao para illudir 
o Governo e seus parciaes, mas allm de conseguir melhor 
o eO'cito descjado. E evidcnte que so poderiamos operar 
proficuamentc por intermcdio dos amigos que, por meios 
licitos, ja sc vc, tivessemos por ventura induzido a favo
rcccr a nossa causa. Agitar a imprensa n'cstcs termos, ga
nhar teneno com OS membros do Parlamento, nao e cccon
spirar». 

Sem embargo cl'isso, sao expedientcs que nao aconselha
riamos em these. Pedem born criteria, muita circumspcccao, 
urn fino tacto, e bastante cscrupulo na pessoa que d'elles 
sc soccorrcr. Cumprc que saiba dis tinguir precisamente os 
casos em que seriam permissiveis. A linha dhTisoria sera 
por vezcs muilo subtil, arriscando dosviar-nos do caminho 
recto da lealdade. Sc a causa em quo estamos emponhaclos 
nao se achar essencialmentc no terreno intcrnacional ; ou 
se, por exemplo, pelo enlace que ella quica tivesse com a 
administracao interna do paiz, dever infiuir de necessidade 
em negucios de pura politica, e nao em questoes meramente 
commerciaes e economicas, sera nao s6 assas difficiJ, mas 
talvcz impossiYel deixarmos de exorbitar, nao ultrapassando 
os limites prescriptos pela probidadc. Em regra, portanto, 
nao convcm que o Agente adopte cssa linha de conducta 
por sua propria conta e risco. Dove alter-so n'isso ao que 
lhe prescrcver o seu Govcrno. Ao Agente s6 compete: 
1.0 estar prevenido, por virtude das relacoes que liver 
formado ; 2.9 escolher e lan9ar milo dos rneios, para a exe
cucao do que lhe fUr ordenatlu. 

Como fica dilo mais acima, muito imporla ao Diplomala 
c ·tudar o caracter alheio, afim do governar-se con forme a 
indole das pessoas com quem houver de tratar. E claro que 
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nao p6de proceder do mcsmo modo com o individuo de 
temperamento frio, e aquelle cujo natural e impulsivo; 
com o homem sincero e o homem falso. De caracteres d'este 
ultimo toque, tcm-se nao raro tirado partido enganando-os 
com a propria verdade, por uma audaciosa fraqueza, arma 
de que tern sabido servir-se com proveito dous Homens de 
Estado da actualidadc bern conbccidos, e de grande peso 
nos conselbos da alla politica Europea. Ha homens que, 
por seu gcnio singular, acolheriam mal uma suggcstao ou 
expedicnte, os quaes pclo contrario se tornariam brandos, 
quando, por insinuacocs e gradualmente, os levassemos 
ao ponlo de serem elles mcsmos os iniciadores appa
rentes. 

Isto nao sc oppoe a que nos mantenhamos no caracter 
que nos e proprio e natural, que, como no capitulo pre
cedentc so observou, da melhor fructo do que violon
tal-o, assumindo apparencias alem dos nossos dotes e re
cursos. As differencas nas indoles individuaes modificam 
o aspecto de uma qualidade possuida em commum por 
duas ou mais pessoas, sem comtudo alterar o seu valor e 
virtu de. 

0 Conde de Lavradio, e o Conde do Soisal, eram ambos 
sinceros e prudentos no mancjo dos negocios ; mas a sin
ceridade do primeiro era suaye e insinuante ; ao passo que 
no segundo, era urn tanto brusca, com quanto ligada a es
merada cortesia. Ambos porem deram boa conta do si, 
sendo tambem muito bemquistos e respeitados nas cortes 
onde residiram. 

A singelesa do homem sincero nada tern de commum 
com a credulidade ; e os mais sinceros podem ser os mais 
prudentes no acredilar. Lord Bacon, no primeiro livro da 
sua obra sobre o adianlamento da Sabedoria (De Augmentis 
Scientiarum) , ao tratar da fraude e da credulidade, observa 
mui pcm que o credulo 6 tambem enganador ; porquanto 
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quem acceita boatos lcvemente, nenhum cscrupulo tern em 
lhes accrescentar urn ponto; c acerca d'esla lei da natureza 
humana, cita palavras de Tacito : FingwnJ, simul credunt
que •. 

Escusado c dizcr que a sinceridade e compativcl nao sO 
com a rescrva, senao tambem com a di;;ciplina do genio e 
do caracter. De outra forma fOra a simpleza do irracional, 
que obedcce cegamcnte ao instinclo. Nos dias lristes e so
turnos emmudccem os passaros, em quanto que as balcas, 
de contentes, sobem a superficie do oceano; as aranhas 
ann unci am a chuva, escondendo-sc; e as sanguesugas, vindo 
a tona d'agoa. 0 homem pelo conlrario deve saber domar 
os instinc1os, obcdecondo a rasao; reprimir, quando con
vier, manifcstacoes embora innocenles, afeicoando-so, e 
amoldando-se as circumstancias, e as condicoes exigidas 
pela posicao que occupa. Da sinccridade nao destoam os 
esforcos que fizcssemos para cmendar defcilos, ou aplanar 
C:\llberancias do tcmperamento, afim de cquiliurar o humor, 
moderar a evidencia das commocoes internas, manter a 
impassibiliclade quando a occasiiio o pedisse, adquirir, em 
summa, o possivcl dominio sobre nos, c nunca perder a 
pacicncia, uma das qualidadcs mais invejaveis no Diplomat a. 
Sir Francis Walsingham tinha-a em Lao subido grau que 
urn seu criado de camera, asseverava que nunca o tinha 
visto irado ; ao passo que na Corte Lamllcm nunca o viram 
perlurbado. E lir.ao do nosso Francisco de Moracs quo 
<1qucm de alguma (cousa) se cspanta, de pouca cxperiencia 

1 «lnfcnsa Lugdunensis colonia ... fecunda rumoribus. Sed plurima 
ad pngendum credendvmque matcrics in ipsis castris, odio, mctu,• etc., 
TACIT· liist ., L. I c. 5{. 
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lhe vern t»; sendo o que igualmente ensina Jorge Ferreira 
de Vasconcellos: «de animo forte e constante e nao se per
turbar nos contrastes, mas ter conselho prompto e aferrado 
com a razao, que em tudo val muito '». 

De a firrneza cur ao zelo, que deve ser discreto, nunca 
importuno. Envolvel-o n'uma persistencia regrada e paciente, 
e o mais avisado ; mas sem mostras de tibieza, inditferenca 
ou dilacao. Em momentos decisivos, o sangue frio e de 
immensa vantagem; e umas das boas maximas sempre 
applicavel, e que sempre se deve ter presente, e- apro
veitar-se do ensejo, como se nunca devesse renovar-se ; 

«Foje a occasiao depressa, 
Muito de vagar regressa,» 

dizia o mesmo califa Ali, que ja cita.mos a outro pro
posito. 

A sinceridade e boa fe nao se oppoe tampouco a compla
cencia; quer dizer que estao em harmonia com a doutdna 
do capitulo antccedente. Deixar-se dorninar pelos precon
ceitos e sempre nocivo ; mormente no Diplomata. Mostrar-se 
indulgente as ideas, aos costumes, e ate as paixoes albeias, 
e proprio de uma alma grande. Nao significa que se deva 
por elias deixar guiar ; poisque isso seria baixeza. 0 homem 
que tolera as fraquezas dos outros sem as imitar, e respei
tado, e as vezes querido ; em quanto que o censor, como 
ja se notou, acaba por tornar-se oclioso. Quanto, porem, 
aos costumes inolfensivos, de pura tradiclio, conformar-se 
de boamente com elles, adoptal-os e seguil-os ate, mas 

1 CaoN. DE PALM. Part. II cap. iOO. 
: lJLYSifro1 Act.% Sc. 3. 
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discrelameute, ~ no eslrangeiro amabilidade, e no Diplo
mata preceilo de boa politica, sem que n'isso haja bypo
crisia, nem necessidade de observar ao p~ da lettra o rirao 
bumoristico inglez: in Ttwkey do as turkeys do ; ou, como 
se diria em portuguez: <<fazei no Peru como fazem os 
perlis». 





QUATRO REGRAS 

DE 

DIPLOMACIA 

III 

AntepOr a pala vra a penna 

0 agricultor prcpara o terreno antes de semear ; o cn
genheiro e o architecto tambem o preparam antes mesmo 
de assentarem os alicerers; nao incumbe menos ao Diplo
mata assegurar a base, antes de formular o que, da sua 
obra, tiver de permanecer. E igualmentc o que tern sido 
scmpre observado polos experimentados. 

A negocia~o por escripto e propriamcnte praxe da di
plomacia~dos ultimos tres seculos. 

Na antiguidade a palavra parece ter sido o principal, 
senao tmico meio de vcntilar as qucstOcs intcrnacionaes. 

Na idade media, vcrsando as negociacoes alias quasi ex
clusivamente sobrc casamentos, resgatc de prisioneiros, ou 
celebracao de treguas e de pazes, era tambem pcla discus
sao viva vooc que os plenipotenciarios ajustavam as con~ 
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dicoes. Succedia, porem, algumas vezes trocarem-se pro
poslas por escripto nos intervallos das confcrencias, do que 
temos urn exemplo no Tratado de paz de 31 de outubro 
de 1411 entre Portugal e Castella t. 

Na Curia Romana, onde se concentrou por muito tempo 
a alta polilica Europea, m6rmente a comecar do pontificado 
de Gregorio VII, offerecendo urn campo mais fecundo para 
o vario exercicio da diplomacia, a maior parte dos nego
cios tratava-se igualmente de viva voz, ja com os Cardeacs, 
ja com o proprio Papa. 0 Embaixador de Portugal, D. Pedro 
de Mascarenbas, ao concluir uma audiencia com o Sanlo 
Padre, que lhe exposera o que desejava com relaciio as 
decimas ecclesiasticas, recommendando a D. Pedro o fizesse 
constar a El-Rei, pediu elle a Sua Santidade fosse servido 
mandal-o pur por escripto, afim de o babilitar a cumprir com 
o recommcndado ; como que indicando niio ser muito usual 
trocarem-se escriptos entre a Curia e a Embaixada no dc
curso das negociacoes 1. 0 muito que dependia de confe-

t FEBNAO L OPES, Ch1·on. de D. Joao I, Part. II, ultimos capitulos, 
on de os alludidos documentos sc 16em na integra. - Para o estylo da 
idade media, e ex'3mplos de documentos diplomaticos, vejam·se as 
collec<;i'les de HYMER, DuMoNT, e outras; tambem o Codex Jur is Gen
tium Dzplom. No supplernento de LErnNITZ (Mantissa Cod. Jur. Gent. 
D iplom.) vern urn «tratado" sobre certas ter ras e senhorios em pen
dcncia entre Fran~a e Borgonha; e uma «discussiio• sobre as diffe
renr,:as existentes entre os Reis de Fran<;a e de Inglaterra, perten
centes ao sec. XV, os quaes sao verdadeiras Memorias diplomaticas 
(pp. l e 63). Para as antigas regras da Chancellaria Ingleza, vide 
pp. ~71 a ~94.. Os documcntos relativos a controversia entre o papa 
Bonifacio VIII e o rei Philippe, ~iio igualmente instructivos, em rela
c;iio ao sec. XIU; vide pp. 294. a 334.. 

2 REBELLO DASILVA, Corp. D ipl. Port., T. 3, carta de 2la: de dezem
bro de i538, pag. 469. 
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rencias, o despacho dos ncgocios, conhece-se tambem das 
queixas de outro Embaixador nosso, a quem, desde outuuro 
de 1558 ate fins de julho do anno seguinte, nao foi possi
vel obter senao uma s6 audiencia do papa Paulo IV, para
lysando-se em consequcncia o and amen to das negociacaes; 
do que igualmente se queixavam os Emuaixadores de outras 
Potencias acredilados n'esse tempo junto da Santa Se 1• 

Os proprios soberanos avistavam-se a miudo para discutir 
em pessoa as suas pcndencias ou as suas alliancas. A his
toria esta cheia de scmelhantes entrevistas; e a ida do ca
valheiroso Atfonso V de Portugal a Franca, para ver-se e 
conferenciar com o astuto Luiz XI, ida acompanhada de peri
pccias tao romanticas, nao e dos acontecimentos monos sin
gulares no seu genero. Mas sabido e quao mal se sahiu da 
aventura ; e assim o desongano e aborrccimento que lbo 
inspiraram o projecto, que, se nao fora sincero, poderia cha
mar-se fantastico, do auandonar o mundo e as :mas pompas, 
fazer-se romeiro, e entrar na religiiio para salvar a alma. 

Ainda se verificam, alias, nos nossos tempos, as confe
rencias de soberanos; sao porem mais raras e menos so
lemncs do que outr'ora, nao obstante a maior facilldade e 
rapidez da communicacao; porque sem duvida otfcrecem 
inconveniontes, mesmo entre monarchas absolu tos, que se 
nao dao nas conferencias entre plcnipotenciarios; ao passo 
que sao pouco compativeis com o systema constitucional 
que hoje prevalece ; e m6rmentc dependendo a ratificacao, 
em ultima analyse, do voto · dos parlamcntos '· 

1 SR. MENDES LEAL, Quadro Elementar, etc., Tom. XIII pp. 13, !!, 
4.9 e 60. 

2 Isto nao e, todavia, ao menos em principia, uma innova~ao dos 
nossos tempos; pois que, nos do reudalismo, eram as vezes chamados 
os [lrclados, baroes e grandes do reiuo, quer parajurarem, quer para 



62 

As relacoes internacionaes sao actualmente tao intimas, 
tao desenvolvidas, complcxas e constantes ; tao numerosos 
sao os interesses, e tao variados os assumptos sobre que ver
sam; e tao cheia e activa a vida modern a, tao possuida das 
occorrencias do mundo inteiro, e mcntalmente t~o dissemi
nada por elle - que faltaria sem duvida o tempo para se 
dar expedicao aos negocios, se nos allivessemos ainda ao 
systema antigo ; se os estadistas e diplomatas se nao soc
corressem da penna c do papel, como meio principal de 
defender e adiantar os inlercsses a seu cargo, poupando 
assim muitas horas preciosas. 

De fcito, em negocios de mcro expediente, e esse o meio 
quasi exclusivamcnte cmpregado, simplificando-se com mu
tua vantagem as formalidades e cercmonias, e cumprindo-se 
em pouco tempo o que d'antes consumia muito. Assim e, 
por exemplo, que na maior parte, senao em todas as Cortes, 
ja nao costumam os chefes de Missao entregar pessoalmente, 
as Cartas de gabinete, de notificacao, de felicitacao, etc., 
que os Soberanos se dirigem mutuamente por intermedio 
das suas Embaixadas e Legacoes. 

Em regra, as communicacoes entre estas ultimas e os 
Governos territoriaes, fazem-se desde logo por escripto, e 
por escripto se podcm ate iniciar os negocios sem incon
venientc, quando o assumpto fUr de natureza que nao 
exija previamente alguma troca de ideas. 

Quando, pelo contrario, o negocio fUr de mais ou menos 
gravidade, sujeito a discussao, e cujo resultado pareca in
certo, a regra invariavel a observar, e abril-o de viva voz, 

testemunharem a ratifica~ao regia, conforme o mesmo principio que, 
em Portugal e outros paizes, os faziam figurar nas doa~oes regias, 
etc. A diiTcrentta hoje, nos povos em que intervem o Parlamento, e 
que o voto deste precede a ratitlca~ao. 
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confiando ao papel as nossas ideas, s6mente depois de 
termos conferenciado com a outra parte ; regra da qual o 
Diplomata nao se deve afastar sem grave motivo, ou grande 
urgencia. 

Ha certos negocios, ate, que se tratam de palavra com 
rnais efficacia e seguran~a, do que por troca de Notas ; 
como quando dependem de algum favo.r desusado e ex~ 
traordinario, ou quando nao sejam propriamente de interesse 
publico. 

A este proposito vamos citar com summo gosto urn acto 
alLamente digno e meritorio de urn dos Chefes corn quem 
tivemos a honra de servir, o respeitabilissirno, muito res
peitado e nobre Duque d' Avila e de Bolama. Correndo o 
anno de 1867, e achando-se S. Ex.a com o cargo de En
viado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario de Portugal 
em Madrid, foi urn certo Joaquim de Magalhaes, subdito 
Portuguez, condemnado em primeira instancia a pena ultima 
por crime de assassinato, sentenca que foi confirmada, em 
abril, no Tribunal Superior de Sevilha. 0 Sr. Duque nao 
perdeu tempo em dar os passos que julgou mais acertados 
para obter uma commuta~o. Ci>m este fim teve varias con
ferencias com o Sr. Arrazola, Ministro de Gra~a e Justi~a, 
que porem se mostrava pouco disposto a annuir, por mo~ 
tivos que se consideravam assas graves, entre os quae! 
sobresahia a circumstancia dos muitos assassinatos que 
entao se commettiam em Hespanha, e a necessidade de 
cobibir o mal por exemplos de rigor no cumprimento da 
lei. Todos, po1·em, conhecem os altos dotes de argumenta
~ao do abalisado Estadista e habil Diplomata Portuguez, 
argumenta~ao conspicua pela ordem e bern encadeado das 
rasoes, pela concisiio e for~a da linguagem. Basta dizer que 
S. Ex.a conseguiu a final o que desejava. No decurso d'essas 
diligencias, nao bouve senao urna unica Nota passada ao 
Governo Hespanhol; e essa s6 depois da certeza moral de 
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que a commuta~ao seria concedida, a qual foi de feito 
annunciada a S. Ex.3 por Sua Mageslade a Rainha n'uma 
recep~ao de gala no Pa~o, uma semana depois de remellida 
a Nolat. 

Ha tambem. questoes tao delicadas que nao consentem 
outra forma de negocia~ao, senao a verbal. A interven~ao 
de Mr. van lloey, Embaixador das Provincias Unidas em 
Versailles, a pedido do Ministro dos Negocios Estrangeiros 
de Luiz XV, pendente a guerra entre Fran~a e lnglaterra, 
afim de inclinar o Gabinete Britannico a brandura no trala
mento dus presos, depois do desbarate do pretendente 
Eduardo na Escocia, nunca devia ter sido acceita por aquelle 
Diplomala, em vista das circumslancias, principalmenle por
que, achando-se em Fran~a, lhe era impossivel conferenciar 
com o Duque de Newcastle, Secrelario d'Eslado dos Nego
cios EsLrangeiros de Sua Magestade Britannica. 0 resullado 
foi que, acceilando, leve de escrever, como fez em 13 de 
junho de 1746, pelo que nao somenle se mallogrou o ne-

t Seja-nos permittido, em testemunho de respeito a memoria de 
nosso saudoso pae, o Conselheiro Joaquim Cesar de Figaniere e ~lo· 
rao,Encarregado deNegocios, depois Ministro Residente, e finalmente, 
desde 1851., Enviado Extraordioario e Ministro Plenipotonciario de 
Portugal nos E~tados Unidos de America, citar dous casos de com· 
muta~o da pena capital por elle consoguida. 0 primeiro em i8!3, a 
favor do marinheiro Portuguez, ~Ianuel Carta.'(o, condemnado a morte 
por assassinato, pena commutada pelo Prcsidente Monroe, a sollici
tactao d'aquclle Diplomata. 0 segundo em i 857, na pessoa de outro 
marinheiro Portuguez, Francisco Soares, sentenciado por crime da 
mesma natureza. A pena de morte roi- lhe commutada em stlte annos 
de prisio pelo Presidcnte Buchanan. Veja-se a este respcito o R.ELA· 

TORIO DO MJNISTEI\10 DO~ NEGOf.IOS E STRANGEIROS APRESENTADO AS 
C0RTBS, NA SESSAO ORDINARIA QUE TEVE PRINCJPIO EM 4 DE NOVE¥.BRO 

PE i860 (impresso em i861), a pag. XX.Vill. 
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gocio com granue ruido, scnao que tambem solfreu Mr. van 
Iloey pessoalmcntc uma publica e cscandalosa reprehensao 
do seu proprio Governo. E verdadc que a mesma redaccao 
da sua Nota deve ter contribuido para isso, pois que e urn 
modelo de desproposilos t. 

E pela devida observancia da regra formulada acima, que 
se evita o risco de ser exposto a urn dos maiores desairos 
que p6de acontccet· a urn Diplomala; isto e, ter de retirar 
a sua Nota depois de entregue. 

Prccisemos porern o caso que suppomos. 
Quando, depois de· encetada a corrospondcncia, as Notas 

sao retiradas de uma e outra parte, por mutuo accordo, 
nenhum desdouro d'abi resulLa, nem para um nern para 
outro dos interessados. Assim mesmo, nern sempre sahira 
illeso aquelle dos dous que provocou urn dcsfecho d'esta 
ordem, no caso de envolver desacerto ou culpa sua. 

Ncm ha desdouro, embora o acto soja praticado s6 por 
uma parte, quando se verifica antes da entrega formal, ou 
simplesmente para substituir urn documenlo por outro sub
stancialmente identico quanto ao objecto. Assim, por exem
plo, quando o Duque de Palmella retirou a sua Nota de 9 de 
junho de 1828, dirigida a Lord Aberdeen, MinisLro dos Ne
gocios Estrangciros da Gran Bretanha, substituindo-a pela 
Carta de 12 de Junho; isto e, dando a cornmunicacao que 
tinha a fazer, uma forma particular em vez de uma re
daccao official. Posto que essa Nota cllegassc elfectivamente 
a ser aprescntada, parece Ler sido logo retirada, em atten
cao a explicacoes vcrbaes de Lord Aberdeen ; pelo que foi 
como se nunca tivcsse sido cntregue, ficando apenas em 
projecto 1• 

t MARTENS, Cause& CeltJb1'es du Droit des Gens, Tom. I pp. 3H e 
segg. 

2 DKSPAcHos B ConnsspoNDENCIA no DuQuE oE PALMKLLA, Tom. Ul 
Q 
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De resto, o desar, e a sua gravidade, dependem em grande 
parte das circumstancias, e da natureza do assumpto, rea
lisando-se quando a retractacao, explicita ou implicitamente 
envolvida no acto de "se reLirar uma Nota, e motivada por 
um erro commettido pelo Agente debaixo da sua propria 
responsabilidade, devido, nao a uma aprcciavao de factos 
alias disculivel, ao passo que a prudencia o aconselharia a 
que nio persistisse em discutil-a; mas sim, a ignorancia 
de factos ou circumstancias que era do seu dever nao igno
rar, ou pelo menos averiguar previamente; ou en tao, quando 
o erro consiste na forma viciosa por que a materia e apre
sentada, ou pela qual o proprio documento e redigido; ou, 
finalmente, quando a retractacao tern por fim prevenir con
sequencias ainda mais graves, que se receiem, ou de que 
se esteja ameacado, isto e, quando fOr condicao imposta. 

Em summa, aquelle acto significa o reconhecimento de 
um erro ; e com quanto ninguem se pOde considerar isento 
d'esse risco, porque ninguem e infallivel, e seja louvavel 
reconhecer o erro, depois de convencido ; e ainda mais 
meritorio proceder de modo a prevenir semelhante conj un
ctura, ou a diminuir-lhe o risco. 

Dos casos que teem chegado ao nosso conhecimento, todos 
ou quasi todos podiam ter-se evitado por uma prudente 
observancia da regra que discutimos ; e, se nos nao falha a 

pp. 539 e MI. - Veja-se tambem a resposta em carla particular de 
Lord Aberdeen, de !3 de junho; assim como a nota de ~3 de maio 
(pag. 5~~) pela qual o Duque participava que se nao considerava ja 
como mandatario do Governo que en tao regia Portugal. Pareceu des· 
necessaria ao Gabinete Inglez publicar por entao essa voluntaria sus
pen sao das Cunc<;oes diplomaticas do Embaixador Portuguez; ao que 
todavia se Ceria visto obrigado em presen<;a da projectada nota de 9 
de lunho. 
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memoria, todos ou quasi todos so deram com chefes de 
Mi.ssao bisonhos em diplomacia. 

E claro que, n'uma conversa previa, podemos muitas 
vezcs descobrir o animo da outra parte no ponto sujeito, 
ou ver a questao a outra luz, dando dcpois a nossa argu
menLaciio escripta urn rumo que ate ahi nos nao tinha occor
rido, mas conduzindo ao mesmo fi.m, polo que poupamos 
tempo e adiantamos o negocio. Ou d'ahi p6de provir nao 
s6 a duvida ou a certeza de nao estarmos ainda de todo 
preparados a encetal-o, mas tambem a conviccao da conve
niencia de aguardarmos novas instruccoes do nosso Governo; 
ou mesmo proporcionar-lhe o meio de desistir, querendo, 
de urn proposito que, em logar de bom cx.ito, so promelle 
complicacoes. llasta as vezcs uma palavra do nosso inter
locutor, para nos desviar do precipicio que nos aguardava, 
se de prompto tivessemos formulado ollicialmente par es
cripto o que traziamos em mente. Essa palavra nada nos 
diz de positivo; mas a luz que cl errama bastani. talvez para 
nos induzir a meditar o assump to com mais pausa, au 
dar-lhe outra direccao. 

Ao fechar este capitulo, e caso de lembrar o apophtegma 
Ve~·bum sat sapienti, tao apropriado ao Diplomata, nao s6 
como aviso e preservaLivo, senao tambem n'outro scnLido 
mais lata, de complemento. Assim como o habil paleontologo 
construira de urn simples femur, o animal inteiro de alguma 
especie extincla ; assim tamiJem sera pcricia no Negociador 
se souber, pela prompla perccpcao, acaiJar na sua integra 
uma phrase troncada, uma idea info rmc ou meio insinuada. 
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QUATRO REGRAS 

DE 

DIPLOMACIA 

IV 

Ter concisao e ordem no redigir 

Dirigindo-nos urn dia para o Ministerio dos Negocios Es
trangeiros, n'uma Corte onde exerciamos as func£X)es de 
Encarregado de Negocios interino, e cruzando a nossa car
ruagem com a de urn Ministro Plenipotenciario, antigo re
dactor de jornal, bradou este, ao pcrpassar, com ar satis
feito, senao de triumpho: «Passei-lhes agora uma Nota de 
trinta e quatro paginas I» 

Tratava-se de urn negocio de que elle nos tinha inteirado; 
e citamos o incidente porque exemplilica a idea que algu
mas pessoas teem acerca do estylo diplomatico, entendendo, 
segundo parece, que uma das suas excellencias consiste no 
volume. 

Se dissermos que isso e, nao raro, devido ao habito ou 
influencia da redaccao jornalistica, em que, a par da con-
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cisao muilas vezcs cxigida, se permlLLe a di[usao ; a par 
do arrazoado frio c logico, se cmprcga lambcm o dcsalinho 
da linguagem apaixonada; nem por isso dcsconhecemos 
que urn l1abil redactor hade saber modincar a sua phrase 
conforme a conjunclura, c acornmodal-a, quando fUr neccs
sario, as conveniencias diplomalicas. lla quem se amolde 
facilmente a mudanr,a de circumstancias; ba quem, de en
gcnho menos ver::;atil, mal abe temperar o estylo ja for
mado. E so n'islo que se cifra o nosso reparo. 

0 estylo prolixo e di[uso e urn defeilo que cumpre evilar 
nas composicoes diplomalicas; mas nao se segue d'ahi que 
a brcvidade seja a rcgra. Quando aquclle dcfeito e a cansa 
da cxtensao do documcnto, esta e ccnsuravcl ; ao passo 
que sendo molivada pela natureza do assumpto, esta a 
salvo <la crilica n'cssc particular t. IJa ncgocios alias cujo 
dcvido clcscnvolvimcnlo c aprcciarao rcqucrem a::; propor-
roes de urn llvro; 0 ll'CslC CilSO SUO gcralmcntc aprcscn-
tatiOs em f6rma de Memoria, pclo mcnos e principalmcnle 
para a exposirao dos facto . 

0 que rcalmentc sc cxige, e a brcvidade compaliYel com 
a materia e com a clarcza. 

A rcgra, formulada no seu senlido mai lato, c reduzida 
a sua exprcssao mais simples, 6 concislio e o1·dcm no 1'e

digir. 
A concisao rcfcre-se a phrase, exigindo conhecimento da 

t Por cxcmp!o, os modolos n.•• 23 e 25, no Appcndice d'csta olJra, 
8ao duas Notas bastanto volomosas, podcndo-sc dividir a primoira 
om seis partes, o a segunila om quatro; mas do sou cxamo so conho
ccra que nao apresr.ntam factos, circnmst:mcias, ou pcn!lamcntos cs
cusados, ncm rcpoti~i'ics inutcis, c quo por forma alguma lhcs ea
beria o reparo de prolixidadc ou de dilTusao. 

• 
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lingua em que se escreve. Se elle faltar, sera difficil ser ao 
mesmo tempo claro e conciso. 

A ordem diz respeito ao movimento dialectico, depen
dendo da previa e cabal concepcao do objecto e fun que se 
tiver em mente; e que se niio deve perder de vista no 
desenvolvimento natural e progressivo que resulta de uma 
boa concatenacao dos argumentos. 

Nao sendo nosso proposito esmeucar um assumpto que se 
p6de conhecer melhor pelos tratados, manuaes, e guias da 
especialidade, aos quaes nos reportamos, poremos remate 
a esta divisao do nosso trabalho com a seguinte versiio do 
capitulo sobre o estylo diplomatico, extrahido da obra de 
MEISEL. 

Damos, no Appendicc, uma colleccao de modelos nos di
versos generos de composicao mais em uso, tirados dos 
escriptos de Negociadores Portuguezes, ja fallecidos, e appli
caveis privativa e exclusivamente ao Agente Diplomatico, 
acompanhada de observacoes sobre cada especie. 

Do estylo 

ccNao obstante a variedade no modo d'exprimir, os escri
ptos politicos estiio sujeitos a regras cuja applicacao nao e 
menos geral do que constante. 

ccTodos elles devem apresentar urn fim determinado; 
ideas adequadas, luminosas e solidas; urn movimento mc
thodico, 0 rmc c rapido; urn a linguagcm caslica e correcta; 
termos claros, naturaes c prccisos ; urn theor nobre e re
grado; em summa, aquclle sentimento das conveniencias, 
que, adaptando o estylo as circumstancias, as occasiocs e 
as pessoas, faz com que nunca esteja acima nem abaixo 
do assumpto. 
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«Algumas das qualidades que esse estylo exige sao ape
nas grammaticaes, reportando-se a phrase. 

«Outras, refcrindo-se mais ao raciocinio, sao da alcada 
da logica. · 

«Outras, finalmente, derivam das conveniencias, sem que 
por isso sejam menos importantes. 

I. QUALIDADES QUE SE REPORTAM A PIInASE 

«A con·ecyilo e a pureza do estylo sao muito essenciaes 
para se confiar urn cargo diplomatico a quem nao se haja 
firmado n'esses alicerces do talento de enunciar os pensa
mentos. 

«Os erros de grammatica que se revelassem em docu
mentos destinados a maior ou menor publicidade, lancariam 
certo ridiculo no redactor, a custa da consideracao de que 
deve gosar, prejudicando assim indirectamentc a causa que 
defende. De semelhantcs erros podcm tambem originar-se 
cquivocos e enganos, que em materia de politica semprc 
sao de consequencia. 

ccPor outro lado nao seria menos rirliculo n'um funccio
nario, affectar modos de grammatico e de purista, especular 
com minudcncia e futilidade quanto ao cmprcgo dos voca
bulos, e, deixando-se illaqucar pelos preccilos grammati
caes, perder de vista o essencial do que tern a dizer. POde-se, 
porem, exigir que saiba cxprimir-se como homcm bern cdu
cado, cujo juizo e cujo gosto se hajam aperfeicoado nos 
circulos de uma sociedade escolhida, e pela leilura dos bons 
authores. Nao lhe seriam perdoarlos solecismos, construc
coes viciosas, Iocucoes peregrinas, palavras ou phrases 
antiquadas, nem alfectacoes de neologismo. 

«Se a cla;re:;a do csl} lO tleve eslar na rasao da impor
tancia de uma obra, ncnhuma a exige mais imperiosarnente 
do que os escriptos que teem por objecto os magnos inte-



73 

resses de urn povo. Embora certa opiniao dcmasiado vulgar 
parer.a reconhecer na polilica uma sciencia em que tudo e 
mysterioso, nao ~ menos verdade que os documentos offi
cia.cs dcvem ser recligidos com clareza c prccisao ; que o 
tcxto escuro, o sentido ambiguo, os cquivocos sao muilo 
perigosos. Em diplomacia nao basta fazcr-se entcnder; 
cumpre ainda prevenir a rna fe para que se nao aproveile 
de urn sentido incerto, de uma palavra duvidosa, dando-ll1e 
uma interpreta~o conforme aos seus interesses. No desvelo 
escrupuloso de conseguir a clareza, deve ate incluir-se a 
pontuacao ; poisque se Lem visto mais de uma vez de
pender de uma virgula o sentido de urn artigo importante, 
e nascerem contestacoes muilo graves de uma circumstancia 
na apparcncia tao pueril. 

<<A cscuridadc resulla do pensamento mcsmo, ou da sua 
enunciacao, ou finalmente da falla de ordem nos pontos do 
discurso. 

«Quanlo a primcira causa da obscuridade, cumpre obser
var que e impossivcl que seja clat·o quem se nao entcnde 
a si proprio. 0 primciro cuidado e, pois, medilar muilo o 
assumpto por pouco que apresentc alguma difficuldade, 
consideral-o sob todos os seus aspectos, analysando-o nos 
seus elementos ate se ter d'elle uma idea exacta e bern 
dcOnida. 

«A clarcza de que se compenetra o nosso espirilo com
municar-se-ha a expressao do pcnsamcnto, quer na escolha 
dos termos, quer na construccao dos periodos. As palavras 
devem ser caslicas, apropriadas, bern cabidas e prccisas. 

«As palavras e purias sao sobcjas vezes inintelligivcis ; 
os termos improprios afastam-nos da idea, e at~ vern subsli
tuir-lbe outra; os que carecem de precisao, desnaturam-n'a, 
associando-lhe accessorios, cnfraqucccndo-a, ou exaggeran
do-a. 

«No tocante a construccao dos periodos, cumpre observar 
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que de ordinario o estylo breve convem as discussoes di
plomalicas, por ser mais rapido, mais unido e mais conciso, 
destacando-se melhor as ideas umas das outras. Nao se deve 
comtudo eYilar com demasiado requinte o estylo oratorio ; 
ao passo que convcm nao o tolher com periodos muito 
compridos, ou sobrrcarregados de accessorios. A idea prin
cipal deve dilferencar-se bern das ideas subordinadas. A 
regularidade proporcional entre os vocabulos de uma clau
sula elemcntar deve rcproduzir-se entre os diversos mem
bros de urn periodo inLciro. Observar-se-ha sempre a ani
dade ; e o sentido hade completar-se de maneira que nao 
deixe nada a desejar a intclligencia. 

«Dissemos que a falla de ordcm e de methodo no texto, 
visto na sua integra, era uma das causas mais fecundas de 
escuridade. Pcrtcnccndo rste objecto propriamente as qua
lidades logicas do discurso, limitar-nos-hemos a observar 
aqui que o espiri to incommoda-se e a attencao canca-se 
com uma de locacao de ideas dispostas e ligadas como por 
acaso, quando pelo contrario deveriam reunir-se em grupos 
para formarem ideas principaes. Urn trabalho n'essas con
dicoes e um verdadeiro labyrintho, onde a intelligencia 
perde o fio destinado a guial-a. 

«Depende pois a clareza essencialmente da correccao e 
da pureza do estylo, sendo mais urn motivo para se estudar 
a lingua em que se escreve. 

«A alfectacao, a singularidade, o nimio alinbo, a elcgan
cia requintada destoam da gravidade dos negocios de que 
trata a politica ; esta pede a linguagem da rasao e da sim
plicidade. lla qurm <liga que as cat'Las entre sohcranos 
dcvem IJrilhar pelo espirito; parece que sel'ia dc8pender o 
cspirito com pouco accrto. 0 cstylo das cartas p6de ser 
animado, cstimulado mesmo por urn senlimento que attinja 
o pathetico; deve, porem, aproximar-se mais do theor de 
uma conversa polida e facil, do que do estylo estudado de 
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urn discurso. Nas memorias, e m6rmente nos autos, devem 
sobresahir a simplicicladc e a clareza. Sao documentos ju
ridicos cxigindo que sc attcnda rnais a exacriio c as forma
Iidadcs, do quo a clcgancia ou aos atavios. Do rcsto osla 
simplicidado hade scr mais ou menos fundamen tal conformc 
o genero dos escriptos, a natureza do assumpto, o a diver
sidade da eliquela. 

«Mas evitando-se a aO'ecta~ao e o requintc, nao so dove 
cahir no trivial e familiar. O.s vulgarisrnos, as locucoes pro
vcrbiacs e populares, os gt·accjos devern scr cxcluidos de 
um cstylo que cxigc cl ignidade sem sobei'IJa, nobt·eza sem 
altivcz, gravidadc scm pedantismo. Dirigindo-nos a urn so
berano em nome de ou tro sollcrano, convem que tMas as 
exprcssoes sejam dcccntcs e rnesuradas. Evilar-se-hao com 
maior diligcncia aincla as invcctivas, as injurias, as cxpro
bracors offcosivas, as impularocs calumniosas: scria ultrajar 
os costnmcs c o dccOt·o, e faltar ao respcilo que cada um 
se dove a si proprio; scria cxcitar od ios e vingancas, com 
offcnsa da boa politica; seria Onalmcnte collocar-nos na 
ardua allcrnativa de desapprovar uma linguagcm que au
thorisamos, ou de nos rctractarrnos por urna rcpara~ao so
lcmne, ou de nos mostrarrnos inconsequente', lisongciando 
aquclles mesmos que acalJavamos de insultar. 

H. QuALIDADF.S LOGJCAS 

c<A prirneira lei que a rasao cslabclcce para qualqucr 
escripto, e que sc csteja bern decldido qu anto ao Om a que 
sc qucr chegar; poisqur o fim delcrminara a cscolha dos 
rncios a crnprcgar c o tom dominante d'cssc cscripto. 

«'rcndo-se cstabclecido o fim, cumpre que tudo sc reporte 
a cllc, c que para cllc nos dirijamos por uma marcha con
stan te e progressiva, scm nos distrahirmos com intuitos 
secundarios, e sem qucrcrmos abranger o que fOr de sobejo. 
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Nada debilila tanto um e8cripto, polo cunho que lhe da, 
como ser vago e indeterminado o objccto a que se dirige. 
Os mcios, ao divergirem, enfraqueccm, ou assentam em 
falso; mas dao-se mutuamente apoio quando todos conver
gem para o mesmo ponto. 

«0 fim commum dos escriptos politicos e persuadir, isto 
e, mudar ou determinar c corroborar as opiniOes dos sobe
ranos e das nacoes a rcspcito de qualquer objecto, para os 
levar depois a proceder conforme os nossos intcresses. Mas 
quantos fins particulares nao estao cnvolvidos n'csse fim 
geral, solJre a escolha dos quaes cumpre tomar uma dcci
sao I PMe-se porventura ter em vista apresentar como 
verdade1ro o que parecia falso ; como certo o que parccia 
duvidoso; como licito o que parecia injusto; como justo o 
que parecia censuravel ; como util ou necessario o que pa
rccia perigoso ou nocivo. P6de-se tambem trazer a mira em 
conseguir o effeito contrario. 

«Ex.igem as circumstancias algumas vezes que se adoptem 
varios d'esses fins como meios subordinados e indispensa
veis. TamlJem as vezes s6 conseguimos persuadir inslruindo 
ou commovendo. Mas em qualquer d'essas hypotheses, 
cumpre ter urn ponto de vista determinado, estar de accordo 
comsigo mesmo, e sobre o que se pretende. 

«Logo que se haja decidido qual o fim, e necessaria in
formar-se de tudo quanto elle exige. Este cxame reduz-se a 
escolha das ideas que fazem ao nosso proposito, a da or
dem que bavcmos de seguir no encadeamento das mesmas, 
e finalmente a escolha do tbeor geral da linguagem que 
convem adoplar. 

<tOccupemo-nos do primeiro d'esses objectos, a escolha 
dos pensamen los. 

<<Temos vislo que em politica o interesse e o motor mais 
poderoso da persuasao. Urn negociador halJil aprovcitar
se·ha, pois, d'este atlractivo, fara d'elle o ponto principal 
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dos seus escriptos; e, em todos os ncgocios de na~ao a 
nacao, lbe dara ale preferencia sobre molivos de dircito c 
provas juridicas. Fundando-se, porem, em motivos de inte
resse, deve proceder com geiLo, tento e prudencia. Se pa
recesse conhecer melhor os interesses de uma Polencia, 
do que a propria Potencia, tornat·-se-hia. oilioso; assim · 
como se tornaria su::;peiLo, se mo::;Lrasse demasiado ca.lor 
em fazel-os sentir. 

«Para se collocar na po::;icao inconcussa que nao receia 
a criLica nem as refuta~oes, cumpre, quanto possivel, ser 
mais abastado de pensamentus do que de palavras. Esses 
pensamentos devem ser sinceros, rectos, luminosos e ne
cessarios; devem ter relacao clirecta com o assumpto, e 
dar-lhe arrimo. 

«Quem tentasse estribar-se n'um principio falso, duvidoso 
ou mesmo alheio da causa, expOr-se-bia a ver cabir ao 
mesmo tempo o principio e o edificio que era destinado a 
sustentar, e daria grande proveito ao adversario. 

«Niio convem apoiar-se seuao em provas irrecusaveis. 
Os factos comprovam-se por authoridades, os direitos por 
titulos, os principios pelos raciocinios, as maximas praticas 
pelas vantagens· que diio em resullado, e pelos inconvenien
tes que haveria em nao as attender. 

«Se a ol.lstinacao e a rna fe dos nossos adversarios nos 
obrigam a levar as provas ate a demonstracao mais rigo
rosa, podemos socconer-nos do syllogismo, com tanto que 
o dispamos da aridez do aparelho pedantesco. 

«Attendo-nos a estes meios decisivos, nao havemos de 
descuidar a prova semi plena, a probabilidade, a verosimi
lhanca e a analogia. Estes meios, com quanto sejam fracos 
quando empregados separadamente, ganham muita forca 
pela reuniao. 

«Sao permittidas as citacoes em todos os escriptos des
tinados a estabelecer ou destruir pontos contestados, mas o 
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scu uso deve scr a proposito. 0 abuso n'este particular 
tcria uma apparencia ridicula de crudicao. Se se eslil no 
caso de refutar factos, principios ou maximas, cumpre fa
zcl-o por provas contrarias directas. 

<eNao deYeis perder de vista que as gcneralidades, as 
declamacoes e as invectivas de nada serYem: sao as armas 
da fraqueza e da paixao. 

«Depo;3 de termos escolhido as ideas, resta tratar do seu 
descnvolvimento. Ao compor qualquer assumpto, apresen
tam-se os argumentos principaes, e os de cit·cumstaocia. 
Nem todos teem, porem, a mesma importaocia, nem excitam 
igual interesse. Consiste pois o descnvolvimcnto na arle de 
apresentar successivamcntc, com a devida amplidao, todas 
as ideas exigidas tanto pela materia como pclo fim. N'uma 
palavra, dizer quanto se deve dizer, rcferir o assumpto in
tegralmente, dizer s6mente o que convem, e dizel-o em 
poucas palavras, e o segredo de urn born dcsenvolYimeoto. 

<eA integridadc do assumpto presuppoe que sc nao tcnha 
omittido nenbum dos pontos intcrcssantes que lhe dizem 
respeito. Quer se trate de fazer perguntas, de expur aggra
vos, de estabelecer provas, de se oppur a pretensoes, de 
transmittir novidades, cumpre abranger n'um golpe de vista 
a totalidade da questao, e nao omittir nada que a possa 
esclarecer ou favorecer. Sao evidentes as consequencias 
perigosas de semelhantes descuidos em negocios de estado. 

<eUma prolL'tidade inutil seria comtudo grande defeito em 
escriptos politicos. Comquanto certas memorias sejam sus
ceptiveis de maior desenvolvimento, nem porisso exigem 
menos o cunllo da precisao. Devem excluir-se as particula
ridades minuciosas e superfluas, as reyeticoes inuteis, e os 
pensamentos estranhos ao amago da questao. Cumpre 
ainda observar a devida proporcao no dcsenvolvimento das 
ideas que se admittem segundo o grau da sua utilidade. 

«~las nao basta dizer somente o que convem. E ncces-
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sario tambem que sc cnuncic em poucas palavras, com 
precisao c de modo conciso. As circumlocu~ocs, os cpithctos, 
as palavras bombasticas, os muitos pcriodos, os ornatos 
indiscrcLos, os Jogarcs communs da rhclorica, sao improprios 
e deslocados em escriplos ondc Ludo e grave e de vullo, 
onde tudo devc cncaminhar-se a urn llm dctcrminado. 

uSemclhante prolixidade denola urn e pirilo embaracado, 
diffuso, ou desnorteado que sacrifica scm proposito o essen
cial aos accessorios. lslo lanca no Lrabalho urn ridiculo me
recido, desanima o lcitor, c, dcsviando a attcncao, prejudica 
o andamcnto dos negocios. 

<< 'uma palavra, em vez de uma ostentacao di!l'usa e fa
cunda, o que so quer em ncgocios e prccisao, urn estylo 
conciso, apanbado, e de periodos breves ; que as palavras 
facam sempre ponLo oncle acabam as cousas. 

<<0 abuso no abreviar seria por6m nocivo a clareza, e 
daria ao estylo urn quer que fosse de estudado e do sen
tencioso. Alem d'isso poderia dar comsigo no modo impc
rioso, allivo e terminante. Cumpre pois, conforme as cir
cumstancias, suavisar ossa qualidade, dando ao estylo urn 
caracter mais unido e lcvantado. 

<<0 desenvolvimento de que acabamos de fallar presuppoe, 
ja se ve, uma ordem que so encaminbe a unidade do as
sumpto. 

«A maior parte dos cscriptos diplomalicos, e sobretudo 
as cartas, os comprimentos, as notas officiaes cujo fim seja 
limitado e restricto, nao cxigem o methodo rigoroso, o 
plano circumslanciado, e a divisiio em series, quo se en
contram em trabalhos de maior extensao ; basta que a 
materia seja repartida em pontos gcraes claramenLe indi
cados; collocando-se nos respcctivos logares do encadea
mento que os une a todos. 
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Ill. DAS CONVENIE NCIAS 

«Ale aqui temos fallado dos caracteres geraes do estylo 
que convcm a qualquer especie de composicao diplomatica. 
Mas scria conhecer pouco as conveniencias, se julgasserrios 
ter cumprido com os nossos deveres pela observancia d'essas 
condicoes, e se nao variassemos o theor da nossa linguagem 
segundo as circumstancias. A occasiao, os costumes, a na
tureza das relacocs, o gcnero do escripto, a importancia 
dos negocios, etc., prescrevem ao vcrcladeiro estadista as 
opportunas modificacoes no seu estylo. Conforme as circum
stancias, tera este urn caracter de superioridade ou de 
deferencia e mesmo de respeilo, de vigor, de vehemencia, 
de firmeza, de amizade ou de frieza, de confi anca ou de 
reserva; approximar-sc-ha mhis ou menos das formas ora
torias, ou se conservara mais perto das formas singelas da 
discussao. 

«Para communicar ao estylo a singular excellencia que 
resulta da devida relacao que t.enba com as circumstancias, 
~ preciso ter uma aptidao cerla e exercitada, ser a todo o 
tempo senbor de si e das proprias paixoes, conbecer o 
valor dos termos empregados e os meios de variar o estylo; 
curnpre finalmente ter presentes as formulas parLiculares 
introduzidas pelo uso, em relacao ao ceremonial». t 

1 H. ?t!EISEL, Cours de Style Diplomatique, Tom. I chap. i. 

j 
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A.s 

QUATRO REGRAS DE DTPLOMACIA 

08 ERVA~OES SOBRR AS PRINCIPAES E"PI:CIES DE ESCRIPTO DlPLOIATICOS 
COl UIA COLLEC~AO DE IODELOS 

§I 

Advertenoia 

Nao cahe no quadro d'este ensaio, cujo fim nao se ex
tende alem da esphera do Agente Diplomalico, ofl'erecer 
modelos das diversas formas de composicao emanando pri
vativamente do Ministerio dos Negocios Eslrangeiros, taes 
como: Oredenciaes, Recredenoiaes, Plenipotencias ou Plenos 
Poderes, Despaclws ou Officios ministeriaes, Contra-memo
rias, Relatorios, Declarayaes, UltimaWins, Rati{icayoes, Ma
ni{~stos, Cartas de Chancellaria, de Gabinele, etc. Pelo que 
toea a documentos d'csta ordem, remettemos o Jeilor para 
os modelos appensos as obras da especialidade : MARTENs, 

MEISEL, GARDEN, etc . 
• 



Fazemos porem cxc<'p~ao quanto as Instrucr;oes, offcrc
cendo tres modclos ; porque sao documcntos em que pOde 
ter lcgitima ingercncia o Agente a quem forem dirigidos, 
como, por exemplo, quando, para resalvar a sua responsa
bilidade, entendcsse ser necessaria a inscrciio de pontos 
omissos, ou uma redacciio mais clara. Rclalivamente a 
lnslruccoes dadas pelo proprio chefe de Missao, veja-se 
adiante, sob § IV (Escriptos de camcter mi:.cto) modelo N. 0 42. 

Com referencia a Convencoes e Tratados internacionaes, 
hem como as divcrsas especies que lhes sao relativas ; e 
aos actos dependcnLcs da rcuniao de Plcnipotcnciarios de 
diversas Potencias em Conferencia ou Congresso, tambem 
nos reportamos as mencionadas obras ; e, com relacao pri
vativa da Chancellaria Portugueza, a valiosa Colleccao de 
Tratados e respeclivo Supplemento, devida ao esclarecido 
zelo dos Srs. Visconde de Borges de Castro e Julio Firmino 
Judice Biker; e ainda aos Livros Brancos apresentados 
annualmcntc as Cortes da Nacao pelo Ministerio dos Nego
cios Estrangeiros t. 

Na seleccao que fizemos dos seguintes documentos, ere-

t Os documentos, a maior parte ineditos (e pertencendo muitos a 
sua collec(j3o particular), dados a luz da publicidade pelo Sr. Biker, 
em forma de Supplenumto a Collec~ao de Tratados do Sr. Visconde 
de B.1rges do Ca~u·u, come~aodo com o volume IX, ~ urn manancial · 
· ·up iU"' I~::ol lllv twnu para u ll isturiadvr, como para o Homem d'Estado 
vu U.IJio maLa. c .. mcm ~ubs1d1us cujo valvr se nao pode exaggerar, os 
quae:; derramam grande Juz sobre muitos factus importantes da his
toria pohtica e diplomatica, acontecidos no decurso de mais de dous 
seculos desde a subida ao throno da Casa de Bragan(ja. A judiciosa 
escolba e acertada coordena~ao d'estes preciosos monumentos do 
passado (contidos em ~'! volumes impresses de t87'! a t88i) sao tes
temunhos dos altos dotes de criterio do erudito Author, de cujo tra
balho nos aproveitaremos a miudo para locupletar esta nossa eo
lec~ao. 
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mos ter incluido com sufficicnte variedade, as principacs 
especics, cuja redaccao e da cxclusiva rcsponsabilidade do 
Agente Diplomatico. 

Quanto as observa~oes com que preambulamos os diversos 
grupos de modelos, pOde o lcitor, descjoso de se inteirar 
do assumpto com maior amplificacao, consultar as ja citadas 
obras, m6rmente a de Meisel. 





MODELOS 

N.0 1 

Jnstrucrors ao )lartJuez de Uarialva, por occasiao da sua partida 
para Paris na qualidade tie Embaixatlor_ E~lraordinario de Por
tugal 

Ill.m• e Ex.m• Sr. 

Haven do o Principe Regcnte nos~o Senhor participado a Sua Mages
tad a o Imperador dos Francezes e Rei de Italia que havia resolvido 
mandar-lhe hum Embaixador Extraordinario, e tendo elegido a V. Ex.• 
para esta importante commissao, vou dar a V. Ex.•, de ordem do 
mesmo Senhor, as seguintes Instrucljiies: 

Logo que V. Ex.• chegue a Paris, participara a sua. chegada ao 
Ministro das Rela~oes Externas, pedindo-lbe hora para se !be apre
!lentar. N'esta occasiao V. Ex.• entregara a copia das suas creden
ciaes, doclarando·lhe ao mosmo tempo que leva plenos poderes para 
negociar huma allian~a entre as dnas Potencias, a qual contribua 
para consolidar a melhor harmonia e interosses rcciprocos; ao mesmo 
tempo lhe dira que espera que elle !be annuncic dia e bora em que 
Sua Magestade Imperial e Real lbe quizer dar audiencia para lhe 
entrcgar as cr~dcnciaes. 

Depois d'est:L cntrega V. Ex.• expressara a Sua l\Jagestade o lmpe
rador as fclil·ita~oes de Sua Alteza Real pelas suas assignaladas victo
rias, e o quanto I he foi agradavel que por meio dell as Sua :Magestade 
Imperial c Heal alc.1nttassc a gloria de dar a paz ao continente. Se 
acaso o mesmo Imperador tratar logo de alguma cousa relativa a 
huma allian~,a politica com Portugal, v. Ex.• lhe rcspondera que este 
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he o desejo de Sua Alteza Real e hum dos objectos da sua embaixada, 
como foi annunciado na carta que Sua Alteza Hcallhe escreveu em 8 
de outubro; igualmente V. Ex.• poderajustifh:ar esta Corte da demora 
tJue houve respcctivamonttJ a nossa declara~ao, com :~s razoes de quo 
v. Ex.• esta instruido pelo relatorio de toda esta nogocia~ao; isto se 
entende s6mcnte so o Imporador tocar nesta materia, o que he natu
ral, e rnt'smo que seja mostrando-se ofTrndido: V. Ex.• nao omittira 
em si(uilhante conjunctura de lhe provar quo alguma modera~ao a 
n'spcito das pcssoas e bens rlos vassallos britannicos oeste paiz era 
absolutamente neecssaria, prinripalmente dcpois de se saber quo a 
intencao de Inglatt·r-ra foi o mtmdar a cstc porto subi tamente huma 
esquadra para defender os rnc:~mos particularcs inglezes, surprc
heuder a nossa marinha, e razor sahir as fazendas de negociantcs 
portuguezes qne se at:hassom na alfandcga e casa da India: por isso, 
dando-se algum favor aos Inglczes, sc cuidou entrctanto em mandar 
voltar a esquadra do Mediterraneo, e fazer as disposi~:oes nccessarias 
para que este porto so pozessc em guarda contra algum insulto re
pcntino. Para esta cxposi~ao e para a dcfcza da nossa navegat;ao 
contra os Argelinos p6de V. Ex.• rcgular-se polo officio que escrevi 
a Mr. de Champagny em data de 3 do corrente, de que V. Ex.• tern 
copia. 

Quando so passe a trat;lr da allian~a, ou soja na mesma audiencia 
do lmperador, ou com o Ministro das Rela~oes Externas, ou qualquer 
outro Plenipotenciario, dove v. Ex.• allegar que o nosso systema 
politico he de allian~s defensiva$, porque scndo ofTensivas, segue-so 
que o GovernoBritannico, logo no principio de qualquer guerra, deter
mine apoderar-so de muitas das nossas colonia~, que por dispersas no 
gloho, o algumas nao clcfcn~aveis, a1>roscntam facilidade de con
quista; porcm nao fara V. Ex.• difficuldade em adoptar o systema do 
allian~a ofTensiva, pois que Sua Alteza Real qner condescender, nao 
ob~tan te este perigo, com a vont:Jde do Sua Magcstade Imperiale Real, 
espcrando que este Sobcrano qucira garantir-lhe no mesmo Tratado 
de allian~a a integridadc territorial da l\Ionarchia Portugueza, como 
lhe tom promettido, para se verificar na paz maritima. 

Ainda que a allian~a scja dcfensiva c ofTcnsiva na presente guerra, 
seria vantajoso para Portugal que nas futuras fosse unicamenle dc
fensiva, a fim de se evitarem os prejuizos rcpentinos que nos podem 
causar os Inglezes, e que so arabam de referi r. 

V. Ex.• ouvira do Govcrno Francez os con tin gentes que pro poe para 
haverem de ser fornecidos reciprocamente. Pelos Tratados de Portugal 
com as outras Potencias p6de V. Ex.• saber quaes foram os que se 
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ostipularam a fim de allegar o que julgar conveniento contra qualquer 
excessiva exigencia da parte da Fran<;a, ainda que he de esperar que 
para a presente guerra se requeiram todas as !Or(/as que Portugal 
possa applicar. Se para o fu turo se poder aj ustar a alliam,;a s6mento 
derensiva, tam bern sera possivel concordar que o contingente, ou em 
homens, ou em navios de guerra, seja convcrtido em dinheiro; isto 
mesmo, posto que mais difficultosamente, p6de tcr Iogar, ainda quando 
a allian~,a scja otrcnsiva e defensiva, porque assim se praticou com a 
Ilespanha nos primeiros an nos da presente guerra. Scria uti!, se nisto 
conviesse o Imperador, que o artigo de allian<;a ofTensiva e defensiva 
para as gucrras futuras fosse secreto, porque haveria tempo, quando 
se prcsentisse probabilidade de guerra, de fazerem-se avisos e prepa
rativos para a nossa. defeza nas Colonias. De qua.lquer natureza que 
for o contingente, se dove accordar que sera rornecido a requisi<;ao 
da Potcncia otrcndida. 

Sua Altcza Real espera que Sua Magestadelmperial cReal nao queira 
estipular na presente guerra a introduc<;ao de tropas francezas em 
Portugal, porque tern quanto he bastante para defender a costa deste 
rcino contra os ataques da. Gran Bretanha.; e acccitaria o seu oiTere
cimento e mesmo lhe reqoereria algumas for<;as militares, se as ne
cessitassc. Quando a Gram Bretanha soubessc que em Portugal exis
tiam tropas francczas ou hcspanholas, ella persuadiria aos habitantes 
das Colonias Portuguezas que Sua Alteza neal tinha perdido a sua So· 
berania, e portanto seria mais para temer o dcclarar o Brazil a sua 
independencia. 

v. Ex.• nao propora a cessao das ilhas de Timor e Solor; mas quando 
a proponha o Governo Franccz, ou quando lhe pare<;a que por e~te 
meio se p6de evitar o sacrificio que elle exigir de algoma outra pos
sessao da Coroa de Portugal, ou evitar-se o perigo a que actual mente 
estamos expostos, V. Ex.• om tal caso fara esta abertura, pedindo em 
compensa~ao das ditas ilhas de 1'imor e Solor (para n6s tao valiosas, 
pois quo com elias se sustem o commercio de Macau com a China e 
como Japao por meio do importante artigo do anfiao) qu~ Sua l\lages
tado Impei'ial e Real influa na Corte de J\ladrid a restitui~ao de Oli
vcn<;a e do sou territorio, que nao tern o mesmo valor, mas he decoroso 
para Sua Alteza Real o recuperar aquella posses::ao. Parece util que 
este artigo seja secreto ate a paz geral, tanto por causa da Hespa
nba, como porque a Inglatorra procederia logo a apprchensao das 
ditas ilhas. 

v. Ex.• sa be que o Tratado de neutralidade que a nossa Corte con-
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cluiu com a Fran~a he tembem hum Tratado de commercio, e como 
nella se eoneederam as maiores vantagens :i Fran~a, he prova"Vel que 
se nao oxijam outras. 

Na duvida se a carla de Sua Alteza Real para o Imperador, datada 
de 6 ou 8 do passado, chegaria a este Soberano, visto o que avisou 
o Conde da Ega de haver sido demorada em Madrid e que nao podia 
chegar a Paris senao no dia \!6, V. Ex.• leva outra do mesmo teor, a 
qual pora nas maos de Mr. de Champagny, para ser entregue logo 
que este the disser que Sua Magestade Imperial nao reeebera a pri
meira, e reeommendo a V. Ex.• que nao haja equivocacao com outra 
carta precedente datada em 3 do passado, que o Desembargador Fer
nando Jose Antonio Alvares avisa the dissera Mr. de Champagny que 
nao mra recelJida. 

Havendo recebiilo esta Corte a noticia da dcclaral(ao de guerra da 
parte de Sua l\lagestade o Imperador dos Francezes e Rei de Italia 
contra Portu~al, segue-sa que nao podera V. Ex.• ir :i. presen~a de 
Sua l\fagestade Imperial o Real sem primeiro coneluir a paz, para o 
que Sua Alteza Real foi servido dar a V. Ex.• novos plenos poderes, os 
quaes V. Ex.• apresentar:i. juntamente com os precedentes, quando a 
negoeiactao soja admittida. 

Sua Alteza Real foi scrvido mandar dar instmcctoes identicas a 
D. Lourenco de Lima, e munil-o de plenos poderes para a negocia~ao 
da paz e allianl(a, afim de assignar conjuncta.mente com V. Ex.• o 
Tratado. Mas no caso de que este Embaixador nao seja admittido ou 
nao cheguc, V. Ex.• nao deixar:i. de concloir e assi~,'nar o mesmo 
Tratado. 

No easo que Sua Magestade Imperial c Real queira que Sua Alteza. 
Real mande a.lgum Negociador a Londres por modo disfar~do, e scm 
se deelarar que isto he influido pelo Governo Franeez, mas s6mento 
huma detcrminacao do Sua Alteza Real para promover a resolu~au da 
paz naquella Potcncia, esta. Corte assim o executar:i., cingindo-se neste 
nrgocio ao quo fOr mais agrada,·eJ a Sua l\Jagostade Imperial e Real. 

Concluinrlo-se o Tratado de paz e allian~a, rl<'ve-se estipular tam
bern que Sua Magestadc Imperial mandara suspender a. marcba das 
suas tropas, ou retiral-as de Portugal ou das suas fronteiras, quando 
ollas ja alii se a.rhem, rrstituindo-so qualquer parte do tcrritorio de 
Portugal que haja sido invadida. 

Ao mesmo tempo so deve tratar da restitui~ao dos navios portu
guezes que foram confiscados ou sequestrados em Fran~a, e da.s suas 
carB'as, yisto que Sua Alteza. Real tomou o partido de seguir o systema 
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do continento; e so por nao ter cbegado a tempo esta noticia a Paris 
ho que Sua Magestado Imperial tomou a resolu~ao do mandar sabir da 
sua Corte o rljsto da Embaixada Portugueza. 

Sua Alteza Real espera do rcconhecido zolo, actividadc e intelligen
cia de V. Ex. • que haja de cumprir exactamente tudo quanto ncstas 
instrucQi'ies the he recommendado. 

Deus Guarde a v. Ex.• Palacio de Nossa Scnhora de Ajuda em tO 
do Novembro de t807. 

ANTONIO DE AUAUJO DE AZEVEDO. 

Sr. Marquez de Marialva t , 

lnstrucriies secretissimas ao mesmo 

Ill."'• e Ex."'" Sr. 

0 Principe Regente nosso Scnhor me ordena. que d~ a. V. Ex.• as 
seguintes instruc~es, que por secretissimas sao unicamente reser
vadas a V. Ex.• 

Se a Fran~a propozor a. introduc~lio de tropas suas em Portugal, 
V. Ex. • sa be ja, pel as instruc~es precedente~. que sao communs a. 
D. Loureo~o de Lima, que se deve repugnar a esta prcten~ao; pur
que bavendo burna for~a militar nesta rapital, JIOdcra S. A. R. ficar 
privado do exercicio da sua. soberania. A a lliao~a comtudo f<tz hu\lla. 
grande difficuldade, porque, ainda que se diga que nao temos neces
sidade de tropas cstrangeiras para defendermos os nossos portos, a 
qualidado de alliado faz com que so nao possa impedir 0 transite pelo 

1 Sa. BIKER, Suppl. ci Coli. de Trat., T. XIV p. 357. A png. 36~ vcm um A~
ditamento a cstas ln>truc~<'le~, datatlo de 15 do mesmo me1. 
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territorio. Podem allegar que S. A. n. estipula dar alguns navios de 
guerra para se unirem com os de Fran~a ou Hespanha, afim de se 
intentar huma expedi~tlio do porto de Lbboa. Podem tambcm allegar 
que aqui se acha huma esquadra da Russia, bto he, de burna Po
tencia alliada, e que igualmente a querem guarnecer de tropa. 

Quando s~ insista nesta tao arriscada pretcn~ao, V. Ex.• dira que 
S. A. R. nao tera duvida, para mostrar a S. M. I. a sua adhesao ao 
seu systema politico, de fornecer a tropa que se estipular pelo Tra
tado de Allian~, a 11m de ser empregada a vontade de S. l\1. I. na 
mesma expedi<;ao; e podcra em caso extremo, quando baja perigo de 
se romper a negociacao, assignar, sub spe rati, bum artigo que con
tenha esta mesma resolucao de fornecer tropa portugueza. Nao se 
deve deixar de allegar, entre as mais razoes que sao obvias, a falta 
de viveres que se deve sentir em Lisboa com o augmento de popu
Iac;ao e com a dcterminacao que tomariam os Inglezes de impedir 
oeste porto a introducc;lio de mantimentos. 

Se o Governo Francez propozer a occupacao em deposito de alguma 
pra~a frontcira, ou de alguma provincia remota da capital, ou de 
parte della, ou de alguns dos seus portos, he claro que corre igual
mente perigo a independencia desta Cor&a, e V. Ex.• dcve declarar 
que nao traz instruc~oes para este objecto, o qual, pelas razoes acima 
expendidas, Sl'ria muito nocivo. 

A Fran((a mostrou sempre a maior ambiclio de possuir a Guyana 
portugueza ate ao Amazonas; e se acaso o Governo Francez tocar 
ainda nesta materia, sera preciso repugnar a semelhante preten<;ao, 
pois nos he summamente prejudicial que burna nacao vizinha e po
derosa navegue livremente naquelle rio, de cuja vantagem quereria 
immediatamente participar a nacao inglela-: apenas S. A. R. em ul
tima extremida.de poderia ceder alguma parte mais de teiTeno do que 
cedeu pelo Tratado de paz concluido em Madrid, comtanto que nao 
comprehendesse rios que desaguam no Amazonas, e s6mente o 
interior daquelle paiz. 

Como os Francezes rostumam fazer sempre proposic;oes excessivas 
e inadmissivCJs, p6de acontecer que proponham a liberdade ampla de 
na.vega<;ao nos portos das colonias portuguezas: he necessa.rio allegar 
contra isto, que a Inglaterra immediatamente utilisaria muito mais, 
pois se nao poderia obstar a burna igual concessao; e que, alem 
dis to, a exclusao dos estrangeiros nas colonias he urn direito publico 
estabelecido por Tratado entre as navoes desde o principio deste 
seculo. 

Y. Ex.• deve declarar a C6rte de 1\(adrid que a inten9ao de mandar 



93 

S. A. R. hum Embaixador Extraordinario a C~rte de Paris para eurn· 
primentar S. M. o Imperador pclas suas victorias e para tratar de 
alguns negocios politicos, roi anounciada aquelle Sobcrano por S. A. R. 
Expressara v. Ex.• ao mesmo tempo o quanto o mesmo Senhor sente 
a suspensao das communical{oes politicas com o seu augusto parente, 
mas que espera que b1·evemcnte so restabclc~am; e quando S.M. C. 
o approve, S. A. R. lhe enviara hum ~egoeiador. 

Deus Guarde a Y. Ex.• Palacio da Ajuda em iO de 'ovembro de 
1807. 

ANTONIO DE ARAUJO DE AZEVEDO. 

Sr. Marquez de Marialva 1• 

N .· a 

lnstrue~oes dadas ao llarqncz de Palmella, Ministro e Secretario 
d'Estado llos Negoeios Estrangeiros, nomeado Plenipoteuciario 
em nome da Raioha junto as (Mrtes de Londt·cs e de Paris 

Dove oMarquez dePalml'lla ir a. Inglatcrra: t.•, paraobtCI'dinheiro 
do Pmpre~timo e fazer romprar armas e cavallos; ~-·, para ver se 
:~lcan~a. dinheiro por meio de li··cnl{aS, vendcndo a uma companhia 
do negociantes o direito de comprar e exportar, sem pagamcnto de 
direitos, vinhos separados, ou mesmo vinhos da companhia; 3.•, para 
buscar alguns officiaes :mperiores iotelligentes, e alguma tropa, sendo 

t lo. ibid. p. 365. 
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possivel; ~.•, para tratar de auxilio do Governo, ou de reconhecimento, 
segundo as circumstancias e fortuna da guerra. 

Visto e approvado por Sua Magestade Imperial no dia !8 de jullio 
de i83!. 

Jost: XAviER MousiNIIO DA SILVEIRA ' . 

1 Sa. R KIS 11: VAsCOliCBLLos, Despachos e CON'upondeiiCitU do Duque de Pal
fiUIUa, T. IV p. 750. Acbar-se-bllo outras iostruc:c:oes nas seguiotes obras: Sa. 
aiBliDBS LEu, Quadro E~lllentar, T. XIII p. 27 (aono 1:>59); YISCO~DB Dl s.u~u

Rill, mesma obra, T. XY pp. 51, 61 e 69 (ass1gnadas por EI- Rei, an nos 15i7 
e t5!i3); REBELLO DA S I LVA, mesma obra, T. XVIII p. 1GO (inst. secreta dada por 
EI-Rei, em 1687), p. 190 (inst. dada por El- llci, em 1697), p. 30i (dada por EI
Rei, em l i3:i); Sa. Bnum, Suppl., T. Xl pp. 412, Ut, 4.85, 575 (de 1797 e 1798), 
T. XU pp. Gi, 2li, 298 (de 1798), T. X.IJI pp. 173 e 3$.8 (de 1801), T. XVII 
p. 70 (180!1). Para algumas ioshuc~Oes moderoissimas, vejam-se os L1VROS BtUN
cos de 187i, T. I pp. 126, 135, 138; de 1879, p. 73; de 1880, p. 13. 



§ II 

Correspondenoia como Governo patrio 

As communicacocs que o Agente Diplornatico dirige ao 
sou Governo teem o nome de Officios1 segundo a praxe da 
Chancellaria Portugueza; e as que d'rlle recebc charnam-se 
Despachos1 distinc~o que nao existe em muilas outras 
chancellarias, onde este ultimo vocabulo ~ applicavel as 
duas especies. 

Em sentido lalo, o Officio nao ~ mais do que urn relatorio 
ou uma informaciio ; tera por~rn diversos aspectos, conforme 
o seu objecto. 

Dasla ter-se em vista este caraclcr csscncial do docu
mento, e assim a diU'crcnca cnLre as rclacocs que prendem 
o Agente ao seu Governo e as que mant~m com o Governo 
da residencia, para logo perceber que o Officio e a Nota 
tambem se diU'ercncam essencialmente. A persuasao, que e 
muitas vezes o fim principal da Nota, nada tern com o 
Officio; ou pelo menos raros sao os casos em que isso seja 
liciLo e regular. Urn Enviado p6de dar a sua opiniao ; mas 
nao lhe compete disouti1· com o Governo que representa. 
Os recursos rbetoricos que, nos devidos limites, teem seu 
logar na Nota, seriam alias deslocados n'um Officio, que se 
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deve limilar a uma simples exposicao clara e exacta dos 
factos, dos motivos, c das ponderacoes que vierem a pro
posilo. 

Reduziu-se a tres formas principaes a materia sobre que 
versa este gencro de composicao : a descriptiva, a nMra
tiva ou histo1·ica, c a delibe1·ativa. 

Emprcga-sc o estylo descriptivo nas informacoes trans
mitlidas a respeito do caracler individual, ou de circum
stancias relaliYas a pessoas e logares. Poucos Officios d'esla 
forma nos depara o exame das nossas colleccoes impressas 
de escriptos modernos ; talvez por serem gcralmente de 
natureza muito reservada, sobretudo tralando-sc de pessoas. 
Damos porem urn exemplo no modelo N.0 4; os §§ 3 e 4 
d'esse Officio pertencem a forma desc1'iptiva, ao passo que 
0 § 1 e da na1Tativa, e 0 § 2 da delibemtiva. Nos dezoito 
tomos do QuADRO ELEMENTAR DAS RELAQOES PoLITICAs E 
DrPLOMATICAS DE PORTUGAL COM AS DIVERSAS POTENCIAS 
Do MUNDO, encontrar-se-hao summarios de muitos Officios 
da forma descriptiva, como, por exemplo, o Officio do Em
baixador de Franca de 17 de junho de 1755, accrca da sua 
recepcao solernne, T. VI pag. 56 ; a Memoria do Enviado 
de Franca ao seu Governo, datada de fevereiro de 17 65, a 
respeito de Portugal, T. Vll pag. 156 ; o Officio do Embai
xador da mesma Nacao, com data de 11 de j unho ae 1771, 
em que se trata de Jose de Seabra da Silva, T. VIII pag. 9; 
outro, de 2 de janeiro de 1777, acerca do Marquez de 
Pombal, T. Vlll pag. LXl, not. 2; outro de 14 de igual mez, 
sobrc as circumstancias dos personagens que se indigitavam 
como succcssores provaveis do rcferido Marquez, T. Vlli 
pag. 298; et alibi. 

Esta forma, porem, confunde-se muitas vezes com a forma 
narrativa, como se deixa ver, por exemplo, na Carta de D. Mi
guel da Silva para El-Rei, datada de Roma a 31 de marco 
de 1515, dando conta da entrada do «magnifico J uliao», de 
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sua mulher, e do sequiLo, na qual ale os vestuarios sao 
minuciosamcntc descriptos t. 

Da forma narrativa participam os Officios em que se re
ferem factos e aconlecimcntos, rccep!;oes, convcrsas, confe
rencias, etc. Os modelos de N. 0 5 a N. o 11 sao do estylo 
narraLivo; mas o § 3 e os seguintes do N.0 5, eo ultimo~ 
do N.0 10, pertencem ao deliberativo. 

E da forma deliberativa o Officio, ou parte de Officio, em 
que se da conta do es tado de uma negociacao, em que se 
pedem instruccoes, em que se otferecem duvidas, conside
racoes, ou pareceres, em que se consulta e clelibera. D'esta 
classe sao exemplos os modelos de N. 0 12 a N. o 16 ; mas 
no N. 0 12 ha trechos da forma narrativa. Os Officios justi
{icativos cabem n'esta divisao (N. 0 13). 

Ha porem assumptos que seria dillicil collocar em qual
quer das tres mencionadas divisoes. Como, por exemplo, 
quando se trata de uma simples 1·emessa (~ 1 do N. 0 15); 
e quando o objecto se limUa a urn acto de cortezia ou de 
ceremonia (N. 0" 17 e 18). 

A concisao e a brevidade sao exigidas com menos rigor 
nos Officios do que nas Notas, mormente quando aquelles 
sao da forma deliberativa ,· porque, sendo o essencial escla
recer o Governo quanto possivel, isso obriga a nao omittir 
as particularidades Lendentes a esse fim. A regra, porem, 
subsiste ate onde a clareza e a integridade da informacao 
o permittem. 

Quando urn Officio leva post-scriptum, deve este ser 
assignado, bastando porem o appcllido ou a rubrica. 

Os Officios sao ostensivos ou reservados, confidenciaes, ou 
mesmo confidencialissimos ,· o que em nada altera o seu 
caracter official. 

1 1\.EBELLO DA. StLYA, Corp. Dipl. Port., T. I pag. 325 e scgg. 
'l 
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Depois de concluida uma missao especial, e costume 
dar-se conta ao Governo, por meio de urn Relawrio docu
mentado, do que se tiver passado de mais importante com 
referencia ao seu resultado '. 

' Podem-se consultar com proveito os instructivos e bem elabo· 
rados Relatorios do Sr. Visconde de San Januario, escriptos no de· 
euno e no lim da. sua Missao Especial as Republicas Americanas. 
Vejam-se os Ltvnos BtuNcos de 1879 (pagg. 73 a ~36) e de 1880 
(pagg. 105 a 338) . Appareceu subsequentemente urn interessante vo
lume intitulado: MISSAO DO VISCONDE DE SAN JANUAl\10 NAS REPUBLICA!! 

DA AMERICA Do SuL- t878 e 1879-Lisboa, Imprensa Nacionai
Em Cormato de 8.• graode.-1880. 



MODELOS 

N.•4 

Bxtracto de um Officio do Marquez de Palmella 
ieerea das consequencias polilicas da morte do Duque de York 

IJI.m• e Ex.m• Sr. 

A morte de Sua Alteza neal o Duque de York, de que V. Ex.• achara 
incluso o annuncio offi~:ia l, t1 urn acontccimento nao s6 doloroso para. 
sou Augusto Irmao e Real Familia, mas que adquire importancia 
politica por motivo ua grande popularidade de que o defuncto Duque 
gosava em Inglatcrra, assim como do apoio que n'elle encontra.va o 
partido aristocratico, ou, segundo a dcnom ina~tao usada. n'este Paiz, 
o parttdo Tory. E muito de prtlsumir que este fallecimento sera se
guido em breve de uma altera~ao parcial de Ministerio, do qual se 
suppoe que poderao sabir alguns dos mcmbros mais idosos, contra· 
rios ao partido liberal, li. freute do qual se aeha Mr. Canning. Consta 
mesmo que ha seis ou sete semauas o Duque de York reanimara as 
suas for~as desfallecidas, para dirigir a El-Rei seu irmao uma carta, 
na qual passava em revista as questoes mais vitaes que occupam o 
publico Britanllico, supplicanuo a Sua Magestade que parasse a borda 
do abysmo, que, segundo a sua opin iao, esta va m ui proximo, e acon
selhando pma muuan~a de systema politico, is to e, a mudan~a do 
Ministerio. Esta carta foi entrcgue tambem a Lord Liverpool, o qual 
apresentou a Sua Magestarte em poucos d ias urn a rcsposta com are
futa~ao victoriosa. das accusartOes feitas ao Gab in te. El·R ei sem entrar 
em ultcriores explica~oes, limitou-se a transmittir essa resposta ao 
Duque de York . 

• 



100 

E possivel que alguns amigos do defuncto Duque fa~m agora re
viver e circular a sua carla, dando-lhe a importancia de uma especie 
de testamento politico. Ate hoje porcm creio quo esta historia nao 
transpirou em publico; nem sora coovenicntc que por nossa via ~c 
espalhe, para nao abusar da t•onfian~a da pessoa de quem eu a soube, 
que e uma das mais interessadas no caso. 

0 Duque de Clarence, hoje berdeiro prcsumptivo do Throno de In· 
glatilrra, nao tern por ora filhos, c por sua morte succcde nos seus 
direitos a Princcza Victoria, menina de idade do oito annos, fHha do 
fallecido Duque de Kent. 0 Duque de Clarence nao tem nem a in
lluencia, nem o born senso c capacidade para uma certa ordem de 
negocios, que possuia o Duque de York; comtudu niio p6de con$ide
rar-se como urn iodividuo indifTerente n'este Paiz o :~uccessor imme
diato ao Throoo. Suppoe-sc quo o Duque do Clarence abra~ra um 
systcma politico opposto ao de seu irmao, c que sc declarara em favor 
da emancipa~o dos Catholicos, augmentando assim iofinitamente a 
fortta do partido que sustenta no Ministerio e no Parlamento essa 
causa. 

Por outro !ado, o partido a que chamaroi anti-liberal considera 
agora em certo modo como chcfe o Duque de Wellington, que acaba 
de ser nomeado para occupar o posto, vago pela mol'te do Duque de 
York, de Commandaote em Chefe do Excrcito, couservando ao me
smo tempo o seu Iogar no Gabincte, e accumulaudo d'est'arte em
pregos que s6 foram cunferidos n'outro tempo ao Duque de Malbo
rough. Duvidava-se no publico se n'elle, ou no Duque de Cambridge, 
irmao d'El-Rei, recabiria o commando do exercito; porem o favor 
d'El-Rei, os illustres $ervi~s do Duque de Wellington, e a menos re
conhecida capacidade do Duqu,e de Cambridge decidiram a questao 
a favor do primeiro . 
........................ ................ ··············· .. . 
Deus Guarde a v. Ex.• Londres, 9 de Janeiro de i8~7. 

Ill.•• e Ex.•• Sr. D. Francisco de Almeida. 

MARQUEZ DR PALMBLLA 1, 

..... ,. .. ,. ,.,,.,. ....................... .. 
1 Sa. Rsrs s V .t.sCONCBI.LOs, Detpachos etc. do Duque ·de Palmella, Tom. Ill 

pag. 111.-0 resto do Officio lrata de outros negocios. 
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Officio do llinistn de Portugal junto da Republica Franuu, em 
missao especial, participaudo que o Dirtctorio declarna rMa a 
paz com Portugal 

N.• 48. Ill .... e Ex.'"" Sr. 

Expedi o expresso Manuel Fernandes de Oliveira hoje as duas horas 
da manhlia, nao me havendo sido possivel hontem accelerar mais a 
sua partida. Apesar do que expuz a V. Ex.• no Officio que leva o 
mesmo cxpresso, sobre o que se havia passado hontem de maohaa 
no Directorio, nem eu nem o Embaixador do Ilespanha esporavamos 
que esta. manhaa aparecesse no Redacteur burna. Resolu~ao decla.· 
rando rota a nossa Paz, com ordem ao Ministro das Hela~toes Exte· 
riores para me intimar u retirar-me sem demora. como V. Ex.• p6de 
vor na folha que remetto. 

Esta resolu<;iio foi tomada hontem a noute, nao estando presente 
Mr. de Talleyrand, o qual foi logo ao Directorio para se informar dos 
motivos do rompimento e saber o r1ue devia obrar. Respondeo-se-lbe 
que se me tinba concedido a proroga~o dos trinta dtas, na supposi· 
~o de que cbegasse a ratifica~tiio sem as restricQoes que se nao po· 
diao esperar, o que o Directorio nem devia acceilar a proposi(jiio 
sobre as modifica~oes, nom memligar a mosm1 ratiflca~ao. Mr. de 
Talleyrand lhes disse que lhos pedia s6mente a permissao de nao 
executar a intima~tiio para. me retirar imrnediatamonte, e se lhe res· 
pondeo que usasse a meu respeito de toda a modera(j!o, de maneira 
que este Ministro me nao fez int ima~tiio alguma. 

0 Embaixador de Sua Magestade Catholica. expede hum corroio 
para. a. sua Corte com esta. dosagradavel noticia, do qual me aproveito 
para a participar a. V. Ex.•; e visto nao receber a intima<;ao referida, 
a.inda me resta. alguma. esperan~a para se evitar a mina. P6de V. Ex.• 
estar certo que so nao remediara cousa alguma scm accrescenta· 
mento de dioheiro, como indemnidade e para. dadivas secretas, e 
quanto mais so tarda.r maior sera a. somma.. As informa~oes que tenho, 
e que hoje mesmo novamente me derao, me confirmao da existencia 
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destas intcn~es. Eu devo dizer a V. Ex.• que, para snlvar mais 
despezas a Sua Magestade, me foi preciso mostrar tirmeza e valor 
contra projectos de intrigas as mais atrozes no momento da ultima 
revolu~ao, e se eu podesse relatar as circumstancias deste facto, 
V. Ex.• veria o quanto era horrivel a trama que so urdio, e alguns 
dos meus collegas que tiveram della noticia se admiraram da resis· 
tencia que oppuz. Por este facto p6de V. Ex.• colligir o que se deve 
esperar na conjunctura actual da nossa negociat;ao. 

Alem disto, para que a. nossa ratifi ra~ao pura e simples soja acceita 
no tempo presente, sc faz absolutamento necessaria a coopcrat;ao de 
Sua llfagcstade Catholica, e quo ella scja transmitlida por aquella 
Corte a estc Governo com huma recommcndattao, em que se oxpo
nham os motivos politicos e de amizadc que a obrigao a dar este passo. 
De outro modo nao sera acceita, o seguro a V. Ex.• que este meio he 
o unico que se ofTereceo a meditattlio de pessoa que se interessa sin
ceramente pela nossa tranquilidade. I>ortanto me pareceo conve
niente provenir Diogo de Carvalho a este respcito, para dispOr este 
negocio e esverar as ordens de V. Ex.• A Paz com o Imperador, ainda 
mais do que todas as outras razoes, morivou a rcsolu~ao do Directorio 
e raz necessaria a prompta resolu~ao do Sua ?tlagestade sobre este 
interessante objecto. · 

A minha situat;ao em Paris com esta novidade he a mais penosa 
que h~ possivel imaginar, ainda que nrm o publico, ncm os ?tlembros 
do Governo, nem os Jornalistas tern prQCcrido eousa algoma contra 
mim; comtudo, vendo-me abatido pelos trabalhos eaillicttoes, irei talvez 
para Versailles, so com effoito me nao intioJarcm a sair, a fim de 
evitar touas as conversa~oes e perguntas desagradaveis a respeito da 
nossa conjunctura politica. ' 

Queira o Ceo ravorocer-nos com a continuattao da saude do Prin
cipe Nosso Senhor e prosperidades de toda a Heal Familia. 

Deus Guarde a V. Ex.• Paris, ~7 de Outubro de t797. 
Ill.•• e Ex.'"• Sr. Luiz Pinto de Souza Coutinho. 

ANTONIO DE ARAUJO DE AzEVEDO I. 

t Sa. B1un, Suppl. etc., T. XI p. 529. 
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N.0 6 

Exfracto de um Officio de D. Diogo de Noronlla, 
dando eonta da eonrerencia que tivera eom TaUeyrand 

N.• 18 DI.m• e E:t."'" Sr. 

Chego de casa de Talleyrand, on de estive com Azara e Joseph ~fa. 
nuel Pinto: pouco depois que chegamos, nos recebeu, e feitos os pri· 
meiros comprimentos, lhe disse : que ainda. que desejava muito eo
nhecel-o, desejava, se era possivel, ainda mais que elle me conhecesse 
a mim, porque sabia que estimava. os homens francos e de boa fe, e 
me Iisongeava. de ter tido esta reputavao em dezesete ou dezoito 
annos de differentes commissoes; que a que agora tivera, sendo a 
mais interessante, tinha logo no principia sido desgravilda, porque 
sen do man dado a Madrid a tratar da negocia<;ao da paz com esta Re
publica, e a deslindar algumas intrigas, excessos de poder e mais 
interpretavoes, procuraram embara<;at· o born successo desta nego
cia<;ao, espalhando que eu vinha procurar separar Hespanha de 
Fmnva e ligal-a com Inglaterra; e que vendo que isto me embara<;ava 
o tratarcom aquelleMinisterio a minha verdadeira negociavao, me fora 
preciso tomar sobre mim o ofTerecer-me para vir aqui, fazendo ver 
que nao era possivel vir negociar contra Fran~a quem se otrerecia 
vir a Paris; que Azara, que estava presente, sabia isto mesmo pela 
sua Corte, assim como tambem nao ignorava que, logo que recebi o 
passaporte, me pozera a caminho sem receber as nltimas instrucvoes 
da minha Corte, e s6 pela certeza que tinha de que os desejos do 
Principe men amo eram de conclnir a paz; que no momento de partir 
escrevera a minha COrte, dizendo- lhe que parlia, porque nao s6 tinha 
recebido o passaporte, mas a seguranva de que este Governo se pre
staria, para a conclusao do Tratado, a condi<;oes justas, e sem serem 
tao onerosas, como as que ultimamente tinha proposto, que erarn 
inadmissiveis pelas razoes que ja tinha dito Azara., e elle lhe teria 
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eommunicado; que esperava que a base da negocia~ao rosse pouco 
mais ou menos a do antigo Tratado, visto que aqui o nao tinbam 
querido ratificar, nao obstante o terem dado espcran~as a El-Rei de 
Hespanha, vindo pela sua mao e em seu nome. 

Esta proposi~ao me negou elle absolutamente, dizendo·me que este 
Governo estimou que nos nao tivessemos ratificado o Tratado, e que 
depois tinha sempre continuado a dizer que nao devia subsistir; que 
a primeira negativa tinha sido da nossa parte. Re~pondi que niio tinba 
sitlo absoluta, porque desejavamos combinar os dous a1tigos, de modo 
que niio fossem O(lpostos aos Tratados que tinhamos com outras Cor
tes, especialmente com Inglaterra, a quem deviamos contemplar, pela 
allian~a, e pelas suas for·~as maritimas com que nos podia fazer grande 
damno; e que Araujo tinha, senao excedido, ao menos interpretado 
mal as suas instruc~oes; que finalmente esta mesma ncgativa a ti· 
nhamos remediado, mandando a ratifica~ao s6 com o retardo de dous 
on tres dias do prazo ajustado. A isto disse elle com muita policia, 
mas com frialdaile, porque este he o seu caracter, que a demora tinha 
sido pela chegada do paquete, e que podia aJiirmar que Araujo tinha 
obrado segundo as suas instruc~oes. Por nao teimar sobre este ponto, 
lhe disse, que este Ministro confessava sempre o quanto lhe tinha sido 
obrigado, e que tinha feito das suas virtudes e qualidades os maiores 
elogios a minha Corte. A isto respontlou, que tinha estimado muito 
Araujo; e eu sei que com effeito tinha com elle amizade. 

Tornando ao nosso assumpto, lhe disse que a minha Corte, pelo 
que tinha feito e pelos passos que eu agora tiuba dado, mostrava o 
quanto desejava a paz; que IJespanha tinha oiTerecido a sua media~ao, 
e que se Araujo tinha por via de negociat;ao foito aquelle Tratado, 
devia agora a Republica, em considcra~ao de Hespanha, fazer-nos 
maiores vantagens; que en tinha mostrado de boa f6 as minhas in· 
struc~oes a Azara; que nao poLlia excedcr daquillo nem uma virgula; 
mas que se o Govorno se nao s!ltisfazia com o que eu propunha, nem 
era de tanto eiTeito como eu esperava, ~ media~iio de Hespanha, nem 
por is to se de via seguir hum rom pimento absoluto da negocia~ao, e que 
o partir eu e Pinto daqui era hum signal disso; que hum negocio desta 
qualidade se devia tratar maduramente ; que ftzessem proposivoes 
justas e admissiveis, porque as remotteria a minha Ct'.rte, visto niio 
ter plonos poderes para ajustar e firmar; porque devo dizer a V. Ex.• 
que eu entendi ser melhor negar os meus plenos poderes e nao os 
deixar ver, porque sendo tao llmplos, se resistisse a firmar qualquer 
cousa que quizessem, me fariam retirar; e porquo ganho hum mez do 
tempo em dizer que os mando pedir, tendo sempro dito quo deJa m'os 
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nao mandarao, porque esperam pelo primeiro correio que daqui ex· 
pedir com as ultimas proposi~es deste Governo. 

Mr. de Talleyrand respondeu as ultimas proposi~es, que elle pro
poria tudo ao Directorio e me responderia: eu I he disse que esperava 
que elle o propozesse com a justi~a que costumava, e que !he mere
cesse amesma amizade que Araujo; e como sabia queelle tinha dito que 
n6s entenderiamos que a destruiQlio da esqu;~dra franceza diminuiria 
aqui os meios de nos razerem a gurrra, lhc <lisse que eu conhecia 
que aqui olio faltavam for~ail para DOS fazerem a guerra JlOf terra, 
mas que, para falar eom franqucza, se lhe tin ham dimiouido para nos 
soceorrerem por mar; e aos Inglezes se lhe tinbam augmentado, c se 
tinham desembara~ado do Mediterraneo, para poderem atacar onde 
quizessem. 

Acabado isto, nos lcvantamos, deixando Azara s6 com elle ....•• 

Deus Guarde a V. Ex.• Paris ~8 de Setembro de i798. 
Ill."'• e Ex."'• Sr. Luiz Pinto de Sousa Coutinho. 

D. D1oao DB NoMNHA •. 

Officio do Conde de Palmella e de D. Joaquim Lobo da Silveira, 
PleniJIOleueiarios Portuguezes no Congresso, aeerca da eontribui
~ao imposta a Fran~a 

N.• i7 Ill .... e Ex."'• Sr. 

Tivemo~ hoj e burna explicacao com Mylord Castlereagh a respeito 
da reparticao da contribui~fao que se impoe a Fran~a, e achamo-nos 
por consequcncia habil itados a dar a V. Ex.• informa~oes positivas 
sobre esse interessante assumpto. A quota parte que nos he desti· 

1 Sn. BtKIIR, Suppl. T. XII p. 312.- A pag. 3!1 ncba-se oulro rclatorio da 
mcsma confcrcncia, fcilo por Jose Manuel Piolo de Sousa. 
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nada, e que he s6 de dois milhOes de francos, parecera sem duvlda 
a V. Ex.•, assim como nos pareceu tambem a n6s, snmmamente 
exigua; porem 1tlylord Castlcrcagh representou·nos novamente, que 
se havia convindo na base invariavel de nao applicar esta somma senlio 
a indemnisagao das despezas da campanha de !815, e que por esse 
principio as nossas pretcn~oes (admittindo que podes~emos razer al
gumas) deviam reduzir·se a muito pouco. Que em conseqnencia a 
nos~a admissao, assim como a d:l ne~panha, Suissa e Dinamarca, era 
menos hum acto de j ust i~a, de que hum obscquio tendente a reconhe
cer que haviamos sido membros da grande allianga, e a por em salvo o 
nosso decoro ou amor proprio nacional. Estas renexoes, posto que 
ate certo ponto contrarias ao nosso interesse, nao deixaram comtudo 
de nos parecer sensatas e ponrlerosas, e assim o confessamos fran
camente a Mylord Castlereagh, declarando-lhe ao mesmo tempo, que 
Portugal, cujos sacrificios e reclamagoes de toda a casta contra a. 
Franga ascendiam a varios centos de mil hOes, nlio podia considerar 
agora huma indemni sa~ao de dois milhoes de francos senao como hum 
puro objrcto de pundonor e nao de interesse; porem que esperava
mos, ao rncnos, que essa in~ignifirante somma nos nao fosse paga 
por pequcnas parcellas nem a prasos distantes, e que as Potencias 
que recebiam quantias muito maiores, deviam sobre esse ponto dar-nos 
alguma preferencia. Essa questao do methodo do pagamento ainda 
nao esta decidida, e nao deixaremos de tornar a insistir sobre ella 
quando se o!Tere~a occasiao. Esperamos que o resultado das nossas 
diligl!nciaR, :~ inda que pouco avultado, nos merega comtudo a bcnigna 
approva~ao de Sua Alteza Real o Principe Rcgcnte nosso Senhor, visto 
que em taes circumstancias tudo foi ganho, pois que Portugal nesta 
ultima guerra nem perdeu hum so homem, nem gaston hum so real, 
e a inten~o bern decidida das quatro Potencias havia sido de nos 
excluir da reparti ~ao, e que essa exclusao a fundavam sobre hum 
principio ate certo ponto justo e incontestavel. 

Junto com este officio tcmos a honra de r.emetter a Y. Ex.• hum 
mappa das repartigoes da contribui ~ao e da somma destinada. para a. 
construcgao e repara~:ao de fortalezas contra a FranQa, conforme a 
exposiQiio .QUe nos fez !tfylord Castlereagh; julgamos que bastara para 
dar a v. Ex.• huma idea clara desse projecto. A Conven~ao porem a 
esse respeito ainda nao esta assignada pel as quatro Potencias, e logo 
que o esteja, devera ser communicada aos demais alliados. Mylord 
Castlereagh deseja que o dinheiro applicado as fortifica~es seja per
cebido e administrado separadamente, e que se d~ conta a todos os 
alliados da sua distribuigao. 
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A epocha da assignatura do Tratado final ainda nao esta determi· 
nada, e as varias negocia~oes de que esse Tratado depende, poderao 
talvez durar ate ao meado de Novcm!Jro. A forma que se adoptara 
para o Tratado nao esta tao pouco decidida. 

Perguntamos a Mylord, se na renova~ao que se pretende razer da 
federaftlio de Chaumont, se desejava ou niio comprehend or Portugal ; 
e para que nao houvesse lluvida sobre a inten~ao com que faziamos 
essa pcrgunta, declaramos-lhe positiv:tmentP, que ella. nao nascia de 
hum cmpcnho da nossa parte de scr comprehendidos na frdera~ao, 

mas sim da persna5ao, em que estavamos, de que, no caso de se fazer 
hum semelhante Tratado e do nao sermos comprehendidos nelle, nos 
julgariamos ipso {ado desligados do Tratado de allian~a de '!:S de 
Mar~o. Mylord Castlereagh assentiu a nossa declara~ao (que para 
maior clarcza tercmos o cuidado de renovar por mcio de huma nota 
form al em tempo opportuno) e rcspondcu·nos, que ainda olio estava 
decidida a questiio da admissao das duas Potrncias da Peninsula na 
sobredita federa\ao, porcm que brevemente esperava dar-nos sobre 
esse ponto huma rrsposta positiva. 

Resta-nos participar a V. Ex.• que Mylord Castlerea:rh. que em 
toda a conrerencia nos tratou com a sua franqueza e urbanidade ros
tumada, nos derlarou officialrnente que o seu Governo approvara 
a resposta que elle nos deu por escripto sobre a admi!(sao de hum 
Commissario portugunz na ilha de Santa Helena; de modo que C$le 
negocio esla concluido, e que Sua Alteza Real podera desde logo 
detcrminar afoitanu!nte a esse respcito o que houver por bern. 

Escrevemos e$te officio a pressa, na esperan~a QUI' aleau~ara ainda 
em Bordeaux o navio em que vai em barr:~ do o padre Luiz Soye, por
tador de varios outros officios noF~os para V. Ex.• 

Deus Guarde a V. Ex." mui tos annos. Paris, i5 de Outubro de i 8t5. 
Ill ."'" e Ex.m• Sr. Marquez de Aguiar. 

C oNDE DB P ALMELLA. 

J OAQUIM LOBO DA S ILVEIRA ' · 

1 SR. B•rER, Suppl. T. XVI p. 397 ; o mappa da reparti~llo esta annexo.-A 
respe1to do assumpto deste Officio, veja-se o modelo N.• 'iO, 
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Officio do Marquez de Palmella, sob1·e a batalha de Navarino 

IJI.mo e Ex.m• Sr. 
; 

Quando menos se esperava ouviu-se resoar por toda esta capital a 
noticia de uma grande victoria conseguida pelas esquadras das tres 
Potencias alliadas sobre as frotas Egypcia e Turca, que foram com
pletamente destruidas na tarde de 20 de Outubro dentro do porto 
de Navarino. 

Os detalhes d'este glorioso successo, que ate ao presente sao co
nbecidos aqu i, acbam-se todos no Officio do Almirante Codrington, 
publicado na Gazeta do Govcrno, de que tenho a honra de remetter 
urn exemplar incluso, assim como no corrcspondente Ofilcio do AI· 
mirante francez de Rigny, que V. Ex.• sem duvida tera visto ja nos 
jornaes de Paris, e se acha ti'aduzido nas folhas Inglezas que hoje 
remetto. V6-se que reinou a melhor harmonia entre os trcs Comman
dantes, havendo Codrington tornado a direc~ao superior em virtude 
do ajuste existente entre os tres Governos, que designa para esse fim 
aquelle dos tres Almirantes que tiver maior patente, e na escolha 
d'elles procurou-se de proposito que essa condi~ao recabiss~ no Al
mirante inglcz. 

A defeza dos Turcos parece ter sido obstinada, scm embargo da 
especie do surprcza qud se Iiles fez, e das circumstancias accidentaes 
que deram motivo ao combate. Uma grande poq;.ao dos navios In
glczes e Franc.czcs ficon tao maltratada, que nao p6de continuar a 
conservar-se no mar. Eutretanto o golpe vibrado sobre os Ottomanos 
e decisivo. Ibrahim, privado de soccorros e mantimentos, v6-se na 
absoluta nccessidade de evacuar a Morea, e a. independencia da 
Grecia sera o infallivel re~ultado da batalha de Navarino. 

Varias opiuii'ies ~e teem manifestado sobre a justiga. ou conveniencia 
da resolu~ao extrema que tomaram os tres Almirantes, como se acha 
expendido no protocnllo da conferencia que tiveram antes de deci
dir-se o combatc, e sobre o q1aior ou menor grau de boa fe que possa 
ter havido no modo do avaliar as provoca~i:ies fcitas imprudentemento 
palos Turcos, c que deram motivo ou pretcxto a ac~ao. Esta materia 
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offerece aos Publicistas amplo thema para a discussao; por~m da 
qualquer modo que se julgue a questao de dircito, o certo e que de 
facto, a quercr scriamente lcvar a efTeito a suspensao de hostilidades 
na Grecia, determinaJa pelo Tractado, era indispcnsavel obrigar a 
frota Ottomana a sahir das aguas da Morea, ou dcstruil-a. 0 blotjueio 
que se projectava, alem de pcrigoso durante o inverno, seria scmpre 
muito imperfcito; e cntretanto continuavam os Turcos, em monos
cabo da intervcnc;ao das tr.ls grandes Potcncias da Europa, a guerra 
de devasta~tao a mais atroz. Esto ultimo acontecimcnto purtanto sim
plifica a qucstao, e ha todo o motivo de pensar, que Ionge de produzir 
a guerra, excitando a Porta Ottomana a adoptar re~olu~ti'ies desespe
radas, a li~ao que se !he deu em .Navarino humilhara o sen orgulbo, 
e a intluzir:i a ceder scm mais demora as proposi ~toes dos Alhados, 
as quaes sao na venlaue tcndcntes a couservar aimla por algum 
tempo, mediante o sacrificio de uma unica Provincia, o Imperio 
Ottomano na Europa, ao passo que uma guerra, se agora se ateasse 
entre a. Turquia e a Russia, teria sem duvida para a pl'imeira resul
tados ruinosos. 

Nada se p6de porem dizer a este respeito com seguran~a, emquanto 
se nao receberem as primeiras noticias do cfTeito produzido em Cons
tantinopla pela batalha de .Navarino. Sendo possivel que a plebe com· 
metta algum attentado funesto contra as pcssoas uos Emba•xadores, 
esse aggravo foi'\iO~amcnte attrahiria ulterior desfor~to dos Ailiados. 

Diz-se que existia urn grande numero de transport\!S Austriacos 
entre os navios que foram destruidos pelas esquad.ras Jngleza, Fran
ceza e Russa. Esta circumstancia, e a de sc anribuir em grande 
parte a Austria a politica di1atoria que tem sido seguida pelo Uivan, 
eonstituem o Gabinete de Vienna n'uma posic;ao algum tanto des
agradavel nas suas rela~oes com as outras Potencias. Segundo as ulti
mas noticias de Constantinopla (20 de Outubro) a Porta llmitava-se 
a pedir que o Internuncio Austriaco fosse, por assim dizer, o canal 
das negocialti'ies com as outras Cortes, promettendo n'e:.se caso satis
fazer os desejos dos Alliados. Isto porem era anterior ao combate, 
que p6de fazer variar as resolulti'ies do Divan. 

Deus Guarde a V. Ex.• Londres, i5 de Novembro de t8~7. 
lll .... e Ex.'"• Sr. Canuido Jose Xavier. 

MA.RQUBZ DE PALMELLA. I, 

t SR. Ri1s 1 V .lSCONCBLLOS, Despachos do Duqwe de Palmella, Tom. lll1 
. P· SU. 
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Officio do Iarqoez de Saldaoba, llinistro de Portugal em Londres, 
em missao especial, dando conta do resultado da sua missio 
que jolga termioada 

lll.'"• e Ex ... • Sr. 

Desde a partida do ultimo paquele tres conferencias tenbo tido com 
Lord Palmerston, o resultado das quaes foi o confirmar elle a commu. 
nica~ao reila por Lord Howard a V. Ex.• na nota de~&, de Abril ultimo, 
declarando que o Governo Brttanuico esta perfeitamente prompto 
vara invtlliligar e d1scuur as reclama~es do Governo de Sua ~lages
tade l<'!deli:,suna C011Ira a Gran-Bretanha quando por elle lhe forem 
apresemada5; o mandar preparar urn Tratado de Commercio, que com 
a brev1dade voss1vel sera env1ado a Lon! Howard ; a sua insistencia 
em que o Tratado de Escravatw·a seja perpetuo ; e finalmente a cou
vicrtii.o de que nada ma.is voderei ol.JLer relativamente as reclama~toes, 
apresentando·me Lord Palmerston as razot:s ()Or 4ue U1e era uupos· 
s1vel cou~cntu· em e~pa~tar mais o prnncu·o paj!awcnto, ua dimma~ao 
dos juros, e a screm os paHamento~ reiws n<L furma da lei ate ao tim 
de i~7, e aduuuu· 4ual4uer dmunuirtii.o nos pagamcntos a indivtduos, 
apresentand.o-wc, por exl:lmplo, em apoio do proccdimento do seu 
Govemo a rcspeJto de ::)1r John Milley Doyle, a opmiao de dois Juris
consultos l'ortuguezes, Sarmento, e t:>ilva Carvalho. 

Julgando por estas razocs couciUJda a rnissao especial de que o 
Govemo do :::iua Magestade me encarregou, dirigi hoje a Lord Pal· 
merston a nota de que rewetlo cupia, e, contando partir no paquete 
imm~d1ato, de nva voz relatarei a V. Ex.• pormenores d'aquellas 
conferene~as. 

No momento de entregar as letras apresentarei o protesto, que ja 
esta redigido. 

Deus Guarde a V. Ex.• Londres, em 27 de Junho de iS\0. 
lll."'• e Ex.m• Sr. Conde de Villa Real. 

MAl\QUEZ DE S ALDANHA I, 

..,.,..., T 

! Sa. Btua, Suppl. T. lliX p. 3U. 
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N.0 9, bis 

Oftieio do linistro de Portngal em Roma, ioCormando qne o Santo 
Padre manda olferecer a Rosa de Ouro a S. II. a Rainha 

N.• ~ 
Reservado. DI.m• e Ex.m• Sr. 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex.• que o portador 
d'cste officio o e tambem de utna caixa dirtgida a Monscnhor Capac
cini, a qual cont~m a H.osa tie vuro, 4ue o ~auto Padre olTerece a Sua 
Ma~estade. 

v. Ex.• nao ignorara que e USv autiquissimo dos Summos Pontifi· 
ces beuzer ua 4uarta uouunga !.Ia 4Uan:sma a Ho~a de uuro, que cos· 
tumavam ma.ru.lar de prcscnte aos Prmcipes t:atholicos, com os quacs 
estavam em melllot· harmonia.; was ha aiKmu tempo a csta parte os 
Papas teem cc:;sado de fazt:r st:mt:!llaute presentc aos Principe:;, scja 
porque entre e~tcs niiu se tcnl!a oll"ereCI(lO algurn que Illes mere~a 

esta !•articular distinc~ao, seja por uao julgan:m convcnieutc darem 
a uns com prcfenmcia aos outrus pulJilcas provas do seu p;.rucular 
affecto ; e portanto ao antigo costume tern succcdido o de fazer 
aquelle uoru aos estabelectmeutos pios do .Estado Ponulicio, e raras 
vezes fora d'clle. 

Hoje o Santo Padre rcsolveu mandar a Sua Magestade a Rosa, que 
benzeu douungo proXImo pas~ado; e por4ue esta resuluvao, se fosse 
aqui conllecida desde ja, nao deixaria talvcz de excttar a mveja de 
alguem, e de encoULrar a oppusi~ao de autigas sympaLnias, ainda 
nao de todo exunctas, pnnctvalmeote no momento actual tllll que os 
ioumgos da llainha ttram argumeuto para seus dtscur~os da deruora 
de .Monsenhor Gapaccini em apreseatar as suas credenc1aes, conser· 
va-se por ora aqui a mesma resolu~iio no maximo scgredo, de que 
unicamente eu sou sabedor, alem do Cardea1 Sccretano d'.Estado, 
agente principal n'este negoc10, e do ollictal quo escreveu o Breve 
ttirigtdo n'csta occastao a Sua Magcstaue . 

.Uevenuo n'e:.te caso, segundo o estylo, maadar o Santo Padre 
d'a4ui um scu delt,gado a essa Corte para apresentar a Hainlla a 
llosa ue Uuro, asseutou-se, para melllor manter o se1~-redo, de auto· 
l'isar para a4ue\lc ac.to D. Estovao Vizzaruelli, o qual, para que di· 



Ja no meu Officio, que em 4 do corrente tive a honra de dirigir a 
V. Ex.•, accusei a recepc;ao do importante Despacho de 28 de julbo, 
que V. Ex.• foi servido dirigir-me, e agora curnpre-me participar o 
modo por que comecei a dar cumprimento as ordens de V. Ex.•, 
contidas no seu citado Despacho. 

No dia 6 do corrente fui recebido por Lord Stanley, e participei-lhe 
o seguinte : Que o Governo de Sua ?tlagcstade, convencido de que 

1 SR. BtuR1 Suppl. T. XXX P. II p. i03. 
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o Tratado de CommeNio entre Portugal c Inglaterra, celebrado em 
t81!, ja nao podia satisfazcr as necessidados do commercio das duas 
na¥(ies, eu havia recehido ordem de the propor de entrarmos em 
negocia~;ao para a conclu~ao do um novo Tratado sobre bases mais 
Jargas que as do de !.8!1'<2 c conlorme aos principios da sciencia eco
nomica; que nao I he devia enl·ol.lrir que 0 principal oLjocto dos dese
jos do Governo de Sua ~lagestade era a aboli~ao da oscala alcoolica, 
adoptada como base para o imposto sobre o vinbo; que da adop~ao 
d'essa base, que me nao parecia conforme aos principios da sciencia 
nem util ao lisco, nem ao commercio inglcz, havia resultado uma 
grande desvantagem para o commercio portuguez, sondo enorme o 
direito que pagam os vinhos portuguezes comparado com os fran-
cezes e os de outra~ na~toes. _ 

Procurei desenvolver cstas theses com os melhores argumentos 
que me occorreram, e terminei propondo formalmentc a rescisao do 
Tratado de i8li2, observando que, acceita a proposta negocia~o, era 
minha opiniao que ella devcria ter Iogar em Lisboa, scguindo-se 
assim o exemplo dos precedcntes Tratados de Commercio celebrados 
entre Portugal e a Gran-Bretanha. 

Lord Stanley ouviu com muita atten~tao a minha proposta c obser
va~toes que a precederam, e respondeu-me em substancia o se
guinte: 

Que, sem me poder desde ja responder de uma maneira defini
\iva, !he parecia que nao podia haver duvida alguma em acceder a 
minha. proposta de reseisao do T•·atado de Commercio de !8 '~~. e que 
elle, Lord Stanley, estimaria que em urn jlemorandum eu lhe indi
casse as principaes redue~toes de direitos que o Governo do Sua Ma
gestade estava disposto a conceder aos produetos inglezes, e que 
depois d'isso feito, elle consultaria os seus C1JIIegas, e muito particu
larmente o Chancellor do Exchequer, e enlao diseutiria os diversos 
pontos da minha argumenta~o, sobretudo os relativos a aholirtiio ou 
substituirtao da eseala alcooliea. 

Comtudo que desde ja julgava dever fazer-mc as seguintcs obser· 
VB~tOCS: 

t .• Que, achando-se ja rcgulada a receita do anno proximo fu
turo, o Governo nao podia, sem grave prejuizo do sei'Virto publico, 
renunciar a uma verba de receita de £, i6.000:000; 

2.• Que o fim da escala alcoolica nao havia sido s6 crear uma 
verba de receita, mas tam bern um meio de defender as produc~toes 
alcoolicas inglezas j 

8 
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3. • Que, substituida a base da escala aleooliea por outra base que 
fosse favoravel aos vinhos portuguezes, essa substitu.i<;ao exeitaria 
os elamores dos Govemos das na<;oes productoras de vinhos fra
cos. 

Quanto a primeira objec<;ao, observei-lhe que eu recunhecia que 
era impossivel ao Governo Britannica renunciar desde j:i. a eseala 
alcoolica e reformar o or<;amento ja approvado, ~ que por consequen
cia eu s6 insistia em que se cxarninasse a materia, deixando-se a sua 
resolu(/ao para o anno proximo. 

Quanto a. segunda objee9ao, proeurei mostrar com argumentos 
obvios que os nossos vinhos nao podiam de modo algum prejudicar 
as produc~es alcoolicas inglezas. 

Quanto a terceira objec<;ao, sem pretender sustentar que ella fosse 
infundada, aha" daria argumento a Lord Stanley para me mostrar 
que as min has 4ueixas o cram, limitei·me a fazer algumas observa~ti:ies 

sobre o d1reito e mteresse que assistiam ao Governo Britannico de 
alterar a base du imposto. 

Nio continuou e8ta discussao ou conversa<;ao, por isso que Lord 
Stanley me declarou novamente que nada resolveria sem primeiro 
consultar o Chanceller do Exchequer, e que n'aqnclle mesmo dia o 
faria, sem esperar pelo meu blemomndum. Durante a conversa<;ao 
Lord Stanley nao deixou de me observar mais de uma vez que os 
economiHas inglezes preferiam as reformas das pautas !eitas por 
leis as reformas feitas por tratados. Esta opiniao nao podia eu com
bater, porque era conforme aos principios que eu professava, e que 
ainda ha pouco manifestei muito solemnemcnte na Camara dos Pares, 
no projecto de resposta ao discurso do Throno, que redigi na miuha 
qualidade de Presidentc da Camara. 

Nao insisti em obter immediatamcnte a d3clara~tao de que a ne· 
gocia~ao do novo Tratado teria Iogar em Lisboa, por isso que a pro
posta de negocia(jiio ainda se nao podia considerar dellnitivamente 
acceita; comtudo declarei a Lord Stanley, que eu nao seria o nego
ciador. 

Agora, para concluir o que tenho que fazer n'est.t importante ne
gocia~o, s6 me resta entregar o Memorandun~ que Lord Stanley pe
diu e, com a auetorisa(/iio d'este, procurar explicar a materia a 1\lr. 
Disraeli. 

Em conclusao permitta·me V. Ex.• a seguinte e muito curta obser
va(/iio: Obter que o Govcrno de Sua Magestade Britannica annua a 
entrdr em utlgocia~ao para um novo 'I'ratado, pat·ece-me urn negocio 
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facil; mas obter que elle renuncie a escala alcoolica parece-me, re· 
bus sic stantibus, impossivel. 

Deus Guarde a V. Ex.• Londres, em 8 de Agosto de 1866. 
Ill.m• e Ex.w• Sr. Conselheiro Jose Maria do Casal Ribeiro. 

CONDE DE L AVRADIO 1. 

N .· u 

Extraeto de urn Officio do Mioistro de Porlugal em Londres, a 
respeifo de uma conferencia em que tratara da questao da 
escala alcoolica 

Ill. mo e Ex. mo Sr. 

Aproveitei a occasiao para ponderar a Lord Granvilld a convenien
cia da commissao lembrada no Officio que em ~7 de Junho do cor
rente anno, como l\Iinistro dos Negocios Estrangeiros, eu dirigi ao 
Visconde de SeisaJ, entao l\Iinistro de Portugal o·e~ta Curto. 

Lord Granville disse-me que o Visconde d~ Seisal !he tinha fallado 
a este respeito, que cllc tinha promovido uma ~ntrevista do Visconde 
com Mr. Lowe, e que sentia muito dizcr que, nao s6 este scu Collega, 
mas muito especialmente Mr. Gladstone nao quel'iam ouvir uma pa
Iavra acerca da diminui~ao da escala alcoolica; ceden porem as rni· 
nhas instancias e proruettcu·mc promover uma conforencia com 
Mr. Lowe. 

Deus Guarde a V. Ex.• Londres, ~4 de Novembro de i870. 
lll.•• e Ex."'• Sr. Marquez d'Avila e de BJ!ama. 

D UQUE DE SALDANHA '· 

1 LtVl\O BRA!ICO de 1872, tom. 111 p. 16. 
t LtVIIO BuNco tie 18i2, tom. Ill p. 309. 

* 
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N . 0 12 

Offieio do Conde de Tarouca e de D. Lu iz da Cunha, Plenipotencia
rios de Portugal no Congresso de Utt·echt, sobre as difficuldades 
t)ne surgiam para que Portugal conservasse as Pra~as tomadas 
na fronleira de Hespanha, etc. 

Recebemos os despacbos de v. m.'• tle oito de abril, que trazia 
Pedro de Moutigni, o qual dando huma queda as portas de Pariz, !he 
sobreveio huma febre, que chegou aquclla corte com grande molestia 
e trabalho; d'alli expediu logo com interven~ao dos banqueiros par· 
tuguezes M<~rtins de Moura hum correio, o qual nos trouxe os ditos 
despachos com boa diligencia, e assim se nao seguin daquelle acci
dente mais damno que o de augmentar a despez.a da carreira. Res
pondendo a carla de v. m.'", que vinha em cifra, dizemos que todo 0 

contetldo nella baviamos d0 antes entendido, e que a interpreta~ao 
na memoria, que a Rainha de lnglaterra enviou a Fran~a a respeito 
da nossa desistencia, nos occorreu, logo que os Ministros Tnglezes 
nol-a communicaram. Porem sem ellJbargo de havermos entao dado 
e repetido muitas vezes aquella explica~;ii.o , niio esperamos que ella 
apruveite. Esta seria uti!, quando a Rainha melhorasse de animo a 
respeito dos nossos interesseti, e segundo ella obrigar a El-Bei de 
Fran(ja, este lhe dissesse que nos ja tinhamos cedido. Para este caso 
vinha bern a explica(jiio de que n6s desistiramos de pedir de novo; 
mas que nao desistiamos das Pra~as, que estavam em nosso poder. 
Porem em quanta a Hainha nao muda o pouco affecto que tern aos 
interesses deste Heino, e se nao resolve a desgostar os castelhanos, 
pelo que nos toea, be uti! a dita interpreta~ao, e s6 poderiamos me
lborar no systema, seas instancias de El-Rei Nosso Senhor podessem 
mover a Corte de Londres, para cujo elfeito tinhamos representado 
que Sua Magcstade podia escrever a Rainha, e nos nao consta pelo 
despacho de v. m."' se o me::.mo Senbor seguin este caminho. Agora 
se acaba de ver as poucas attenc;Qes que dcvemos aos inglezes, pois 
pelas cartas de Jose da. Cunha Brocbado destes dias pas.>ados, tera 
v. m.'" sabido o dcsprcso, com que naquclla Corte trataram as repre
seotat,;oes e quei.-;as da duvida. com que o:~ castelhanos ernbara~ram 
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a proroga~ao do armisticio, dizrndo em summa ao dito Jose da Cu· 
nhn, que j:i nao bavia rasao para semelhantes difficuldades sobre re· 
conhecer o Duque de Anjou como Rei de Hespanha. Pelo contrario os 
Ministros de FranQa nos mostraram aqui grande scntimento do pro· 
cedimento da COrte de Madrid, persuadindo·nos o escamlalo, com 
que flcavam, e escrevendo logo a. seu Amo, para quo o remediasse, 
como v. m."' tera visto nos nossos despachos, sem que nos propu· 
zessem ou fizellsem a menor insinua~o para que se reconhecesse 
Filippe V, de maneira. quo achamos muito mais acolhimento e boa 
correspondencia nos mc~mos franrczes do que nos inglezes. As causas 
disto sao, porque os francezrs drst•jam agora sPr rcputados por sin
ceros nesta negociaQiio, e os inglczes ja nao esprram parecel-o; antes, 
conforme a nossa opiniao, hao de prorur<lr prescntemente bemquis
tar-se muito com os castelhanos para estabclecercm o scu commercia 
com elles, e os desunirem, se for possivel, dos francezcs neste parti· 
cular, o que ja principiaram a conseguir, pois por hum tratado que 
assignou em Madrid l\fylord Lexington, se estipulou que nao iriam 
francezes a Tndias de llespanha, c ao mesmo tempo ouvimos que aos 
inglezes se concede mandar cada anno bum navio, a troco de que 
larguem Gibraltar. Destas c de outras reflcxoes, conducentes para a 
mesma conjectura, vimos a infe1'ir que se fosse possivel melhorarmos 
a negocia~tao com os rastelhanos (o que nao dove espcrar-se) seria 
mais facil, em ordcm a se~ruranl(a da nossa barreira, alcan~armos os 
bons officios da Fran~a do·que os de Inglaterra, c n6s o cntendemos 
t;mto assim que ha dias, que nas practicas comO!\ Ministros Francezes 
procuramos persuadir·lbe, que pois que ja estamos pela nova paz, 
tam amigos como d'antes eramos; que pois que Fran~a nao recebeu 
de n6s nesta guerra damno ou prcjuizo algum, e ha tanta rasao que 
nos consideremos naquella antiga e estrcita amisadc, com que nos 
correspondiamos; e que pois que as cessoes reciprocas dos Principcs 
da Casa de Bourbon provam que, acabada a vida de EI·Rei Christia
nissimo, aquellas duas CorOas nao bao de ser tam conrormes como 
agora sc acham, era muito do interesse de Fran(ja ruidar tanto na 
srguranta de Portugal, quo nao podesse jamais ser opprimido pelas 
for(jas superiores de Castella: que estavamos vendo como Fran~a 
encM1·a de dominios c pra~as as varias potencias que tantas vezes 
tinham sido suas inimigas, c que com quanta mais rasao devia fa· 
zor-nos o beneficia de dcixar-nos duas peqnenas pra~;as; que todos 
os dominios de Hespanba, que El·Hei Cbristianissimo havia dado aos 
mais alliados, podiam algum dia converter-so em seu prejuizo, mas 
que as duas prac;as que nos deixasse, nunca podiam prejudicar a 
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Fran~a; que olio prctendendo n6s outros destalcar a CorOa de Cas· 
tella em reodas, ou por~oes consideraveis, procuravamos fechar duas 
portas, e niio perder a despeza quo haviamos feito para fortiftcal-as; 
e que final mente, se El· Rei Christianis,;imo agora por hum puro eiTeito 
de amizade e fineza comnosco nos fizcsse conservar as pra~as de 
Albuquerque c Puebla, considere-se quanto ganharia ao aiTecto da 
na~ao portugueza, e qnanto poderia interessar no ronsenso, appli· 
cando-se voluntaria e aiTectuosarnent..: aos portuguezrs o commerciar 
mais com o~ francezes, qne com as ontras na~oes, e a dar-lhes o 
muito ca.hedal que estas nos tiram. Dcstas praticas e dtscur os feitos 
com a cautela coovenit•nte temos assaz conhecido que EI-Rei Cbris· 
tianissimo nao senti ria que Portugal ficasse com a satisfa~iio, que ul· 
timamente prctende, ma s que o nao procurava, por se nao malquistar 
com o Duque de Anjou, que so suppoe mui oiTendido pela renuncia 
da. Coroa d~ Fran~ a, a. que o obrigou, e assim por conclusao diremos, 
que nem francezes, nrm inglezes, nos nao hao de ajudar contra os 
castolhanos, mas que seria mais facil espcral-o dos saboyardos. As 
ratifil'a~oes da proro11a~ao do armisticio so trocaram, e a raixa, em 
que vern o s~llo de Fran~a. he tam bern fcita, que mostra. que foram 
neccssarios dias para obra1·- ~e. como os francczes nos ti nham dito. 
Por evitarmos o cu~to, que ella. faria pela posta ordinaria, pediruos a 
D. Henrique IlenritJUCS que se encarregasse della para a entregar a 
v. m."' Este cavalheiro ouvimos que fez dcspeza na Corte de Vienna 
por luzir no servi~o de Sua Magestade, e hoje parte para Amsterdam 
a embarcar-sc em hum navio inglcz, que talvez rheg:mi primeiro que 
esta carla. 0 Duque de Ossuna se acha ha dias nesta terra, como a vi· 
samos a v. m."', e scm embargo de que vinuo pela postJ. mostrava 
querer conclui r logo os tratados de seu amo, tern iosinuado que nao 
ha de entrar em negocia~oes, sem que vcnha de Jnglaterra o Marquez 
de Montelcon. A este csperavamos em todos os paqnebotes, que agora. 
chcgaram, mas avisa·se que ainda nao cuida em partir daquella 
Corte, e assim eEt:i. suspenso para todos os alliados tudo o que res· 
peita a paz de Castella.. Discorrrndo na causa desta grande altera~ao, 

nos parece deve ser, que El-Roi de Fran~a descja que nao aca.be o 
Congresso em quanto se nao a justa com o Imperadur ; e porque ba
veodo-se fechado para esse effcito o termo do primeiro de juobo, nao 
seria. decoroso nero uti! para os francezes alargarem esponta.neamente 
a dura~ao do Congresso, buscaram, para logral-a, o meio de que os 
castelhanos nrgoceiem lentanwnte, e oeste senti do talvez retardam os 
Ministros de Castella a abertura das suas conferencias. 

Jose da Cunha Brochado nos avisa, que determina dar huma me· 
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moria sobre nao devermos restituir os navios de Buenos Ayres, que 
para cstc etreito espera a occasiao das ve~peras da partida do Mar· 
quez de Monteleon. Nao duvidamos que Jose da Cunha obraria com 
accrto, mas na nossa opiniao, ou este ncgocio nao devia tratar-se, 
sem que primoiro viegse da parte dos castelhanos, ou em chegando 
a fallar-se nolle formal mente e por huma memoria, devia ser em tempo 
do Jiquidar-se antes de partir o Marquez de Monteleon, a quem a 
Rainha poderia fa liar em quanto o tinha na sua COrte. Porem he cousa 
dura, que se levante esta questao e se forme em tempo, que ha de 
principiar o pleito em Londres, para se acabar em Utrecht, quando 
tudo que Jose da. Cunha vira a conseguir da Hainha sera huma re
commenda~ao para os seus Plenipotcnciarios, os quacs talvcz em Iugar 
de ajudar-nos, so porao da parte dos castelhanos, como fizeram na 
dos francezes; e polo contrario, so este pa1 ticular se nao tivesso al
tercado em Londres, e n6s ao concluir a paz com o castelhano for
massemos o plano com artigo geral, quo se poe em todos os tratados, 
de que as prezas feitas pela, o!l por caut a della nao sejam restitui
das, quando og Ministros de Castella naquolle tempo quizessem pedir 
a restitui~ao dus navios, diriam os l\finistros inj! lezes que era tarde 
para esta novidade, e que nao baveria tempo para discutil-a. 

Por esta rasao concluimos que seria melhor, ou olio se fallar em 
Londres na materia, ou terminal-a naquella CClrte; mas p6de ser que 
o tempo mostre que foi mais acertado o arbi trio de Jose da Cunha, 
como devemos crer da sua prudencia e capacidade, e que seja mal 
fundado o nosso receio. 

Deus Guarde a v. m ... Utrecht, ~ d., Maio de t7t3. 

CONDE DE T AROUCA. 

D. LUJZ DA CUNHA. 

Sr. Diogo de Mendon~a COrte Real'. 

t 811 Bn\BR, Suppl. T. X p. i37. 
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Carta (justificativa) do Marquez de Palmella a S. ll. I. o Duque 
de Dragaora, respondcndo ao rctlaro de ter uorbitado das 
suas Ins truccoes 

Londres, ~4, de Janeiro de i 833. 

SENHOR 

Ainda mal convalescido da grave molestia que soffri, aprovcitci hoje 
o primeiro momento em que me r.~ i possivel sahir da cama para ira 
casa de Lord P:tlmcrston, e de officio participo a Vossa Mageslade 
Imperial, pela Secretaria d'Egtado dos .Ncgocios Estrangeiros, o que 
passei com o dito }lini~t,·o. N'um dos dias em que me arhava mais 
docnte rerebi a Carta de 2::1 de Dezembro que Vossa Mage~tade Im
perial me fez a honra de me dirigir, e cujo conteudo me affiigiu pro
fundament e. Vejo que Vo:>sa ~!agestade Imperial desapprovava as 
diligencias quo eu tinha feito para conseguir uma suspensao de armas 
por meio de uma proposta do Governo Britannica ao Senhur D. Mi· 
guel; esta J)roposta porem, fJUe s6 lembrei de palavra, e nunca soli
citei officialmcnte, ncm por escripto, felizmente nao tevtl Iogar, e 
Vossa Magestade Imperial tera a bondade de observar que eu s6 me 
lembrei d'este recurso rlepois de haver recCinhecido que era impos
sivel conseguir tlo Govcrno Inglez que impozesse o armisticio. 

A Nota que dirigi a Lord Palruerston, e que Vossa Magostado Im
perial ainda nao tinba visto quando escreveu a sobredicta Carta, 6, 
segundo creio, funtlada inteiramcnte sobre as minha's io struc~ocs, e 
portanto nunca se poder:i. lan~ar em roslo, nem a Vo~sa Magestade 
Imperial, nem ao Governo, que solicitasse o armisticio, o que mos
trasse ao Govcrno Ioglez, como Vossa Magestado Imperial diz, a nossa 
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fraqueza. Entretanto 6 certo que Vossa Magestade Imperial na deei· 
sao por escripto que deu sobre a propo~ta do seu Conselho, dizia que 
a suspensao de armas para nos ~alvar devia ter Iogar no praso de 
trinta dias da data da minha escripta (i6 de Novembro), e parece-me 
portanto nao se dcvcr levt~r a mal que vcnllo eu que nao havia espe
ranQa de induzir este Governo a tomar aquella medida que impor
tava, que implicaria, o constranr;imento e uso da for~a, tentasse 
conseguir o mesmo fim por urn meio meno~ percmptorio, scm com
tudo fazer esta proposic.;ao por escripto, nem comprometter a digni· 
dade de Vossa Magestade Imperial. 

Emquanto ao resultado da nossa missao seja-me lirito dizer que 
clle nao 6 tao nullo como o qucrem representar, po.toque nao seja 
tao decisivo como eu ardentemente desejava. A embaixada de Sir 
Stratford Canning 6 o primeiro passo directo e ostensivo que o Go· 
verno lnglez tem dado a favor da causa que Vo~sa Magestade Impe· 
rial tao nobremente defende. Es~e passo nlio podera deixar de pro
duzir resultados, e posso assegurar a Vossa Magestade Imperial que 
os inimigos da causa da Rainha fazem a esse rcspeito justi~a aos 
Plenipotenciarios de Vossa Magestade lm)ler ial e estao cheios de con
fnsao e temor pelo resultado d'esta negociaQliO. 

A Nota de Lord Palmerston, em resposta a minha, tambem me 
parece ser o primeiro dorumc·nto oillci:1l, em que por escripto e ex
pl icitamente se reconhece o direito da Rainha, e esta primeira con
cessao devcra, se rormos auxiliados pelas circumstancias, conduzir a 
consequencia~ mais fa.voraxeis. Finalmente os esfor~os que os meus 
Collcgas e en temos feito para cooservar o qnaFi submerso barco do 
nosso credi to fin:mceiro, a rnorme responsabiliuade que tomamos 
para fazer face aos continnados saques solire a casa Carbonell, cuja 
banrarota traria ap6s de si provavelmcnte a ruina da causa, tudo isto 
me anima a lisongear·mc de que nao tern sido inutil a nossa vinda a 
Londrcs. 

Fiado nao s6 na generosidade da alma do Vossa Magestade Impe
rial, mas tambem na sna justi~a e discernimento, nada mais acres
ccntarei scnao que tenho feito e continuarei a fazcr em consciencia 
tudo quanto me pareeer necessaria e estiver ao meu alcance para 
sustentar a causa que tl•nho servido; e que espero conservar-me em 
touo o casn, como ate agora felizmente me conservo, isento de re
morsos e coherente rom os principios, que invariavelmcnte me t~em 
dirigido no meio .de tantas vicissitudes e agitaQoos politicas. Desculpe 
Vossa Magcstade Imperial esto desafogo, e arreditc com a sua natural 
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bondade nos sinceros votos que fafiO pela sua eonserva~io, pela sua 
gloria, e pela sua felicidade. 

De Vossa Magestade Imperial 
suiJdito respeitoso c obrigadissimo 

MARQUEZ DE PALMELLA '· 

N."14 

Extraeto de urn Officio do Viscomle da Carrch·a, Ministro de Por
tugal em P;rris, nomeado em missao especial para Roma com o 
fim tie negociar o restabeleviruento !las rela ;oes di1Jiomaticas 
entre a CO..te de Lis!Joa e a Cm·ia, no IJnal tt·ata do ponto das 
suas lnstrue~oes, relativo ao ret;onhecimento dos Dispos apre
sentados por D. Aliguel 

Ill.'"" e Ex.m• Sr. 

t.• Tive a honra de receber os Despachos de V. Ex.• N.•• i e '!, 
relativos aos negocios de Roma, a que mo cumpre responder. 

'!.• Ainda que a estreiteza do tempo me nao permittiu de tomar 
ainda cabal conhecimento das instruc~oes que V. Ex.• me passou no 
primeiro d'aquelles Despachos, e dos documentos annexos, fiquei 
todavia convenciuo de que o nosso Governo persiste em nao querer 
reconbecer os Bispos nomeados polo usurpador senao como •Bispos 

1 Sa. Rsrs B VAsco~CELLos, Despachos do Duque de Palmella, Tom. IV pag. 
861.-Entre OS exemplo!t de omcios justificativos, n jam-se OS do Visconde da Car
reira para Rodrigo da Fonseca llagalb:Ies, dat. de Roma, ~8 set. 18{0, e 8 julho 
1811, no Suppl. do Sa. Brua, Tom. XXX Part. 't pagg. 102 e 17t. 
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da Igreja Universal, » e nao como pertencentes a dioceses determi· 
nadas d'esse reino. Ora j a tive a honra do dizer a V. Ex.• que o 
Sianto Padre se nao contenta d'este recouhecimento restricto, e que 
sem come<;ar por ceder n'esta parte as preten~oes da Santa Se, to· 
das as nossas tentativas de rrconcilia~ao com ella serao baldadas e 
inuteis. Tomarei pois a liberdade de fazer a esto respeito algumas 
observa~OCS, quo porvcntura olio EOI'iiO isentas de OITO, pois nao 
sendo eu canonista (como molhor mmpriria parit tratar d'osta nego
ciac;iio}, nao sora de extranhar a minha ignorancia. em taos assum
ptos. 

3.• Segundo creio, a dignidade e denomina~ao de Bispos suppoe 
neccssaria.mcnto uma diocese, pois que usta so designa. mcsmo aos 
Bispos in pm·tibus. Existem sem duvida dignitarios da Igreja que 
gosam de prcrogativas de Bispos, mas nao do titulo, por isso mesmo 
que nao ttlem diocese. Ora se i:;to e assim, a restri.:t;iio do nosso Go
verno de considerar os Bispos de D. Miguel como nao tendo diocese, 
reconherendo todavia a validado da insti tui ~ao canonica d'elles como 
Bispos da Igreja Universal, nao mr parcce tcr cabimento. 

4.• Ern segundo Iogar o Papa, mcsmo nos seus Estados, nao se 
julga auctorisado a despojar do ~mas dioceses os Bispos que n'ellas 
in~tituiu. 

5. • Ern Fran~a nao pOde ~a.poleao conseguir de Pio VII a desti
tui <;ao dos antigos Bispos, e durante a rcstaura~ao o mesmo Papa 
defent.leu os Bispos chamadott concordalarios, contra o Govcrno, 
sendo este obrigado a negol'iar e tratar com ellc~; mas dois, se
gundo creio, e por certo o Bispo de Angouleme, nunca quiteram 
cllder, e conscrvaram os seus bispados at~ a sua morte. 

6.• Os exemplares citados no documento •Factos e lembran~as•, 
Ionge de provarcm contra, corroboram esta pratica, mcsmo a de 
U40, nao obstante ser anterior ao Concilio de Trento e as regras 
n'elle estahelecidas. 

7.• Sem duvida tern o Governo toda a razao de se queixar da pre
cipita~?io do Papa no rec!'nhecimento do usurpador; mas uma vez 
praticado este acto injusto, dcsnecessario e impolitieo, a institui~ao 

dos Bispos de D. l\1iguel era uma consequencia inevitavel e regular. 
Quanto porcm ao rccoio do Governo, de que do reconhecimcnto 
amplo e sem restric~ao dos Bispos de D. Miguel resulte o do reco
nh~cimento da lf'g itimidade do usurpador e da sua autoridade, pcr
mitta-mc V. Ex.• de lhe dizcr com todo o respeito, que o julgo sem 
fundamento, posto que partilhe inteiramente o sentimento delicado 
que o dicta. 0 reconhecimento dos factos existcntes na ordem civil 
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ou politica de urn Estado, nao implica de modo algum o da origem 
d'elles, ou da legalidade de mas rausas, pois de outra maneira jamais 
poderiam as guorrns civis terminar-sc por convenics, cujo objecto 
principal e de ordinario a comerva~ao eo rec11nhecimento de causas 
originadas da guerra e a Plla devidas. 0 ul timo Pxcmplo bern mo
dcrno e o da convencao de Vergara, pelo qual a Hainha de Hespa
nha reronhereu e garantiu o· postos confcridos por D. Carlos, e, o 
que mais e, ganho~ na guerra contra a mcsma Bainha, sem que 
ninguem ainda pretendesse quo d'ahi resultava o reconhecimento dos 
direitos do pretcndente. 

8.• Como quer que soja, porem, o reconhecimrnto dos 13ispos de 
D. Miguel, complcto e scm restric~ao, a exigido pelo Papa como con
di ~ao sine qua non para entrar eomno~co em negoc- iar,;ao; o portanto, 
se o Governo se nao resolver a fazer c~ta concessao, e inutil a minha 
ida a Roma, e nem eu a podcria emprohcnder sem prejnizo dos in
teresses do Estado c da minha propria reputa~ao. Eu acceilei a com
missao de ir a Roma, com que Sua M11gestade sc dignou honrar-me, 
na e~per:m~a de poder razer-lhe algum sPrvico. pnrque considerei a 
dita commissao mais como politiea que n•ligiosa; porisso, apesar do 
sentimPnto da minh<~ inmfficirn1·ia , me lisonjeio d'aquolla esperanr,;a. 
Se porem a rninha missao se transformar f'm unta lncta theologica, 
e do men dever dC'I·Iarar a V. Ex• que para t:tl guerra me fal tam 
as armas, e que n'ella far ilmente seria. eu vencido, com grave damno 
da. cau~a, cuja defeza me seria commettida. 

Deus Guarde a V. Ex.• Paris, 30 d1• Mar~o de i810. 
UJ.m• e Ex."'• Sr. Conde do Villa Real. 

VrscoNDE DA C .\ 1\REtnA ' · 

t SR. B1 n n, Supplem. ti. Colt. de Tralados, Tom. XXX Part. II pag. 32. 
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N.0 15 

Officio do Visconde da Carreira, em missao especial em Roma, 
remeLiendo um Breve, e razendo diversas pondera~cies acerca 
da questlio dos Cispos. 

N.• t8 IJI.m• e Ex.•• Sr. 

i. • Tenho a honra de remetter a V. Ex.•, acompanhado da com
petente copia, o Breve epistolar qt1e o Santo Padre dirige a Sua Ma
gestade a Hainha, em resposta a Credencial que lho eotrcguei. Este 
Breve vciu-me rcmett1do com uma Nota offirial do Cardeal Secreta
rio d'E5tado, a que respondi como me cumpria, nao mandaodo a 
V. Ex.• copias d'estas pe~as por niio serem de importancia. 

~.· Pcrmilta-me V. Ex.• de lhe rriterar a indica~ao constante do 
§ 3.• do meu Officio n.• iA. Com eiTeito cada vez me persuado mais 
da nccessidade e utilidade, ]lara facilitar a prompta e hoa decisao 
dos negocios que restam a tratar com a Santa S6, do immediato res· 
tabelccimento em suas dioceses, dos Bispos admittidos por sua Ma
gestade ao cxercicio de suas func~oes. 

3.• Convira tambem para o mcsmo fim insinuar aos ditos Bispos 
que hajam elles oe participar da sua parte ao Govemo Pontificio a 
eiTectiva rcstitui~ao a suas func~oes logo que esta se verifique. 

4.• Com o mesmu intuito seni mui proveitoso que os Yigarios Ca.· 
pitulares ou os Guvernadores dos bispados se abstenham de conferir 
as dispensas matrimoniacs, o que alias sera uma e~pecie de recipro· 
cidade da providencia j:i. tornada pclo Governo Poutifieio, de suspen
der a expedi~ao cland1~stina de Breves e dispensas, que se fez scm· 
pre para esse reino depois da interrup~iio das communica~oes regu· 
lares com a Santa S~. 

BeiJO com o dev•do acatamcnto as augustas mlios de Suas Mages
lades. 

Deus Guarde a V. Ex.• Roma, em 28 de Maio de iSH. 
Ill .... e Ex.'"• Sr. Hodrigo da Fun:;eca Magalhacs. 

ViSCONDE OA CARREIRA 1• 

I Sn. BIKER, Suppl. T. XXX r . ll p. IG~. 
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N.0 16 

Olleio do linislro de Portugal em Londres, snbmellendo dons 
meios para a decisio que embara~ava o andamenlo da nego
cia(io relativa a escala aleoolica, a fim de ser adoplado um 
dos mesmos 

Ill.•• e Ex."'• Sr. 

Tenbo a honra de acrusar a rcccp~ao do Despacbo que V. Ex.• foi 
6ervido dirigir-me com data de 7 rto mez COl-rente. 

Li com toda a atten~ao devida a tao importante Despacbo, o que 
V. Ex.• pondera n'elle, e tenbo meditado, nomeadamente, sobre o 
meio mais efficaz para dar cumprimento as ordens de V. Ex.• no to· 
cante a profiOr a cste Goveroo a nomca~ao de uma Commissao, 
cornposta de homens cornpetentes e iseotos de preconceitos, para 
exarninar a qucstao de saber se a reduc~iio dos dircito!! sobrc os vi
nhos que coo ten barn ate a6• ou 38• de cspirito de prova, p6de ou nao 
cornprometter a recei ta proveniente do excise. 

Ha dois rneios de ptk em pratica o pAnsamcnto de V. Ex.•: 
t.• Uma proposta feita directamente ao Governo Britannica ; 
!!.• Urn inquerito parlamentar, que so poderia conseguir, talvez, 

pedindo-se confidencialmente a um dos Mom bros do Parlamcnto que 
ae tern mostrado ravoravel aos nossos interesses de fazer uma moc,;ao 
n'este sentido. 

A vantagem de uma proposta directa ao Govt~rno Britannica e que, 
sendo rcjeitada, teriamos ainda. o rccurso do inquerito parlamentar, 
ao passo que, recusado este polo Parlamento, c quasi certo que o 
Governo nao annuiria a Commissao. 

Por outro !ado a vantagem de tratarmos unicamente de obter o 
inquerito, e que poderia ser votado n'esta sessiio, emquanto que, se 
tivessemos de aguardar a resposta do Governo sabre a nomoa~ao de 
uma Commissao, nao e de cror que, sendo a resposta negativa, hou
vesse tempo de ser votado o inquerito na actual sessao, que se ha de 
encerrar provavelmente nos llns de Julho. 

Em vista do que tcnho a honra de cxpor a V. Ex.•, paroce-me que 
a preferencia entre estes dois meios, depende da urgencia que v. Ex.• 
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liga a questao. Se nao urge que haja uma docisao (refiro-me aqui 
tao s6mente quanta ao estudo da materia por uma Commissao do 
Governo ou por um inquerito parlamentar) osto anno, entao pare
ca-me mais seguro o meio indicado em primeiro Iogar, que de mais 
a mais, e mais conforme as ordens de V. Ex.• Se porem V. Ex.• nlio 
deseja ver demorado o estudo em questao, parece-me que seria me· 
lhor tratar s6mente de obter o inquerito parlamentar, tanto mais que 
receio que Mr. Lowe se ba do oppor a nomeactao de uma Com
missao. 

Se todavia a nomeactlio d'esta porventura se conseguisse, tomo a 
respeitosa liberdade de suggerir a V. Ex.• que seria conveniente 
tratar de obter do Governo Bt"i tannico que a mesma Commissao seja 
composta nao s6mente de Inglezes, mas tambem de algum Portu· 
guez de reconhecida compcttlncia na materia, tanto pratica como 
scientifi.ca, que viria a Loodres em commissao, verbi gratia, uma 
das auctoridades ou prufcssores da oossa Associacao Agricola. 

Digne-se V. Ex.• tamar em coosidera\ao o que acallo de expor, e 
communicar-me a sua decisao em rela~tao a tao importante assum· 
pto. 

Deus Guarde a V. Ex.• Londres, iS de Maio de i 870. 
III.m• e Ex."'• Sr. Conselheiro Jose da Silva Mendes Leal. 

VlSCO~DE DE SEJSAL 1, 

N.0 17 

Extracto de um Officio do Marquez de Palmella , 
com agradecimeotos e felieila~oes 

Ill ."'• e Ex.m• Sr. 

Chegaram successivamente dois paquetos de Lisboa com as malas 
de 8 e i3 de Janeiro, e pelo bat·co de vapor em que vinha de passa
geiro J. Freire SJlazar tivemos noticias d'essa Capital ate J9. 

1 LlYRO llPANCO de 1872, Tum. Jll P· aot. 
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Tive a honra de reccber os Despachos de V. E x.• com os N.•• 3i 
a 35, e agrade(jo infinitamcnte as noticias que n'ellcs se cont~em, as 
quaes me onchem de jubilo, nao s6 porquo vejv dissipadas as ror~as 
dos rebeldes, como por se lt~r consrguido esse resultado sem a efTe
rtiva coopera~ao das bayonetas estranReiras, havendo estas tao s6-
mcnte servido para dar animo aos que por timidcz se nao dedaravam. 
Agora p6de o Governo con tar com um firme apoio, e descnvoh·er toda 
a encrgia que necessarinmcnte I he faltava desdc o anno de t820. Al
guns cal'tigos justos e severos, urn systema de leis e medidas admi
nistrath J;; sabiamente conccrtado com as Cortes, reunirao a grande 
maioria dos Portuguczcs debaixo da cgide tutelar da Carta Constitu
cional. 

Quoira V. Ex.• em men nome beijar a gcnerosa Mao da Serenis
sima Senhora Infanta Rrgente, a quem tanto deve a Na\ao Portugueza, 
e felidtal-a em mcu no:ne pelo lustre que resulla a sua Regencia do 
feliz successo das nos~as tropas. 

Deus Guarde a V. Ex.• Brighton, 2 de Feverciro de f827. 
Ill .m• e Ex.m• Sr. D. Francisco de Almeida. 

MARQUEZ DE PALMELLA I , 

N . 0 18 

Officio do mesm(), eom pesames pela morte 
da lmpera Lriz do Brazil 

lll.m• e Ex.m• Sr. 

Com sentimento de consterna~ao sinccra me cumpre remettcr a 
V. Ex.•, para que seja presonto a Scrcnissima Scnhora Infanta Rc
gente, a copia inclusa de uma carta que n·este momento recebo do 

I SR. Rll18 E v~scONCELLOS, Despaclws do Duque de PalmeUa, T. Ill p. 43.
No reslo do Officio part icipam-~e diver•as noticiu. 
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Sub-Secretario d'Estado Lord Howard de Walden, em que se con&em 
a runesta e inesperada noticia do rallecimento de Sua Magestade a 
Impcratriz do Brasil e Rainha minha Senhora, no dia It de Dezem
bro. Esta noticia Coi trazida por uma embarca~ao de guerra lngleza, 
que chegou a Cork a ~~ do corrente. 

Nao constam por cmquanto os detalhes d'este triste acontecimento, 
e s6 se sabia que Sua Magestade ja ficava gravemente incommodada 
quando sahiu do Rio o ultimo paquetc. 
Pe~o a V. Ex.• queira beijar em meu nome a Augmta Mao da Se

renissima Senhora Infanta Hegente e demais pessoas da Real Fami
lia, ern demonstra~ao da profunda magoa de que nao posso deixar 
de estar penetradu por tao Juctuosa occasiao, attcndendo a irreparavel 
perda que exporimenta EI-Rci meu Scnhor, a qual tambem sera sen
tida por toda a sua Augusta Familia, muito cspecialmente pcla Sc
nhom D. Maria 11, eu1 quem Portugal tem semtJrc fitos os olhos com 
tanto interesse e ancicdade. 

Deus Guarde a V. Ex.• Londres, 28 de Feverciro de i827. 
lll.w• e Ex."'• Sr. D. Francisco de Almeida. 

MARQUEZ DE PALMI!LLA I. 

t Ibid. 'f. 111 p. 69 • 
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Correspondencia como Governo tenitorial 

As communicacoes escriptas do Agente Diplomatico para 
o Governo da residencia, sao passadas em forma de Cartas, 
de Notas ou de Memorias. 

CARTAS E NoTAs. - Os caracteres essenciaes da forma 
epistolat·, sao: fallar de si, quem escreve, na primeira pes
soa, applicando ao destinatario a segunda pessoa; e ter 
tratamento, introducciio, remate formal, protestacoes e as 
formulas de cortezia no fim, e Lamborn no corpo do docu
mento quando o contexto o pede. 

Os caracteres da Nota sao: o emprego da terceira pes
soa tanto para quem escreve, como para o destinatario; ou 
applicar-se a este a segunda pessoa, mas fallando de si na 
terceira (esta ultima forma e menos vulgar; vai urn exem
plo sob N.0 29). E tambem admissivel servir-se da primeira 
pessoa, mas n'este caso deve-se applicar a terceira pessoa 
ao destinatario; esta forma e porem ainda menos em uso 
do que a ultima que mencionamos. Finalmente, nas Notas 
nao costuma haver formulas de tratamento ou introduccao; 
ha menos rigor nas expressoes de cortezia, observando-se 
estas de ordinario tao somente no principio e no final. 

• 
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A f6rma epistolar era a que mais agradava aos antigos 
Negociadores, que ate por Carlas oiDciavam para as suas 
proprias Cortes. Esta ainda em voga para communicacoes 
confldenciaes, ou quando o negocio de que se traLa ainda 
nao tiver assumido urn caractcr explicilamenle formal. Assim, 
por exemplo, quando o Govcrno Portuguez offercceu ao do 
Brazil a sua mediacao para o restabelecimcnto das relact5es 
diplomaticas entre aquelle imperio e a Gran Bretanha, pen
tlendo ainda a resposta, foi por uma Ca1·ta que se commu
nicou aquella delibcracao ao Secretario d'Estado de lngla
terra, que responucu na mesma f6rma (modelos N. 01 26 
e 27). 

Com quanto seja hoje mais usual fazerem-se as commu
nicacoes oiDciaes por meio de Notas, nem porisso se deixa 
tambem de empregar a miudo a f6rma cpistolar; e o que 
se poderia dizer com mais exactidao, e ter-se generalisado 
assas a designacao de Nota, embora a f6rma seja realmente 
a de Carta. Aos modelos que se seguem, da-se porem a 
designacao propria do respcctivo documento. Em ulLima 
analyse, p6de o Agente Diplomatico adoptar aquella das 
duas f6rmas que lhe parecer mais conveniente, sem que a 
natureza do assumpto lh'a prescreva sempre. Os modelos 
N. 05 24 e 30 sao Cartas versando sobre assumptos de alta 
importancia, e tratados comtudo formalmente. 0 N. o 19 e 
uma Carta destitujda de qualquer formula de cortezia, o 
que s6 tern logar em casos excepcionaes t. 0 que porem se 
p6de dizer em conclusao, e que a f6rma de Nota e mais 
commoda quando a materia exige certa extensao e desen
volvimento. 

' Nas outras Cartas dirigidas, em seguida, ao Directorio ou aos 
?tlinistros de Fran~a por Antonio de Araujo de Azevedo, apparecem 
sernpre algumas expresslies attenciosas. Vid. SR. BIKEB, Suppl., 
T. XII pagg. U3 a '39. 
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0 visto, ou endereco, poe-se sempre no fim da primeira 
pagina, a esquerda e atravessando a margem, quer conste 
a Nota ou Carta de uma pagina, quer de mais; de sorte 
que, no primeiro caso, a assignatwra precede o visto. 

Quanto ao theor da redaccao, tanto para Notas ou Cartas 
como para Mem o?'ias (de que em seguida nos bavemos de 
occupar), reporl.amo-nos ao que se le no capitulo de MEISEL 

rcproduzido acima, a paginas 71 e seguintes. Bastara insistir 
no que ali se expende sobre quanto convern fundar as nossas 
razoes no inte1·esse e na utilidade reciproca, de preferencia 
a soccorrermo-nos aos argumentos baseados em direito ou 
na justi9a. Estes ultimos, as vezes, chegam mesmo a ser 
olfensivos, quando d'elles se possa derivar, embora remo
tarnente, qualquer idea de injustica ou de prepotencia da 
parte d'aquelles a quem nos dirigimos. Nao quer isto dizer 
que deixassemos de nos apoiar no dlreito das gentes ou 
no direito convencional, se o caso o exigisse; 111as far-se-ba 
de maneira a evitar o risco apontado. 

Chama-se a Nota collectiva quando vai assignada por dous 
ou mais Representantes de diversas Potencias (modelo N. • 
29). Nao se lbe da porem esse nome, se os assignatarios 
representarem a mesma Po ten cia; o N. 0 20 e uma simples 
Nola, e nao collcctiva t . 

As Notas suLdividem-se em cliplomaticas ou o{/iciaes, 
confidenciaes, e ve1·baes. 

A forma da Nota Confider~eial e geralmente a mesma 

t E porisso quo Officio Collectivo, (tomando-se •Officio• no sentido 
restricto da Chanccllaria Portugucza, o <JUe, segundo outras, seria 
Despacho Diplomatico) e uma oxpres~ao que nao tern Iogar; com 
quanto a tenhamos visto ernpregar oxtra-officialmente, em escriptos 
de pessoas estranhas a di)Jiomacia. Os modelos N ... 7, n e 39 sao 
apenas 01licios, assignados, cada urn, por dous Plenipotenciarios 
Portuguozes. 



134 

que a Nota Diplomatica; mas tambem p6de ser redigida 
como simples e:xposi~ao de factos, molivos, ou pondera~es, 
sem comprirnentos, sem mencao de nomes, e scm assigna
tura. 

Esta ultima e a f6rma mais srguida na Nota Ver·bal (mo
delo N. 0 34), cujo fim e auxiliar a memoria, reprod uzindo 
por escriplo o essencial do que so disse em conferencia; 
ou lembrar urn negocio em atrazo; e lambem uma relacao 
succincla de algum facto; urn mero aponlamenlo; ou urn 
meio de communicacao sem formalidade, quando o caso 
assim o pedir. Nao tern caracter official, e de ordinaria nem 
assignalura. As vezes, porem, da-sc-Ihe uma redacrao menos 
al.>rupta, por causa do algumas cxpressoes de cortczia (mo
delos N. 08 32 e 33). 

MODELOS 

N.0 19 

Carla de Antonio ~e Araujo de Azevedo, llinistro de Portugal em 
Fran~a, em missao especial, dirigi~a ao Direetorio Executivo, 
aurea do sen encarcerameoto (\'ersio do francez) 

Cidadaos Directores 

Doent~ de uma fobre infiammatoria, arrancado de minha ca~a e le
n do a Torre do Trmplo, o primeiro uso que fiz das faruldades foi 
pres tar attentjiio aos motivos quo so cont~m no Decreto, por que de
terminastes a prisao de um homcm revcstido de um caracter politico 
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junto de urn dos vossos alliados •, de urn caracter reconhecido tacita· 
mente na vossa na~o, e cujas qualidades pessoaes foram sempre 
bonradas em todos os paizes onde viveu. A sua leitura nao me dei· 
xou duvidar ou hesitar urn momento sobre o men proceder. Dcvo 
eacrificar-me pela bonra da minha Corte, que nuuca me encarregou 
de projecto algum contrario aos interesses da Republica Franceza. 
Devo repellir ate a suspeita de ser auctor ou cumplice de uma cons
pira~o, de qualquer natureza que seja. Devo preferir, e preflro o 
encerramerrto a justificar-mo, scm a mesma publicidade que teve a 
minha prisao, e a imputa~ao sobre que esta se fundou. Pec;o portanto 
ao Directorio Executivo que me conserve preso, ate que.me justifi
que de urn modo evidente. Quero que seja plena esta justifica~ao, 
ou quo o Directorio Executivo declare que depois de me haver man
dado prender como indiciado de conspirar, se provou que tal accusa
~ao e da maior falsidade. A infrac~o dos principios do direito das 
gentes contra a minha pessoa, d'esses principios fUndados na utili· 
dade reciproca rlas na~oes e comagrados pela razao, faz-me antever 
que talvez so love essa mesma infrac~ao ate a-h!itura dos mens pa
peis; mas entre todos os sentimentos a respeito de tal viola~o, con· 
tra que e do meu dever reclamar, tcnbo a certeza de que n'isto en
contraria pessoalmente a vantagem da mais completa justifica~ao. 
N'esses papcis ver-se-hao s6mente provas positivas contrarias ao 
que a intriga e a impostura tiveram a audacia de me imputar pe· 
rante v6s. 

Pcla for~a da dcmonstra~o e que quero convencer o Directorio 
Executivo e a Europa inteira da pureza do men proccdimento, das 
minbas inten ~ocs, e confundir todos os meus calumniadorcs. 

Torre do Tcmplo, H de Janeiro de 1798.- 2\! Nivose, anno 6.• 
0 CAvALHEmo DB ARAUJO'· 

t Era Enviado Exlraordinnrio e Minislro Plcnipolenciario de Portugal juoto 
da Republica Balava. 

~ Sft. BluR, Suppl ti Colt. de Tral., Tom. XII pag. '!01. 
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N.0 20 

Nota dos Plenipotenciarios Portugoezes aos Ministros dos Gabine
tes de Austria, Russia, Gran llrfllaoha e Prussia, mostrando 
portJne Portugal uao de,·ia ser exeluitlo das indemnisa~oes exi· 
gidas a Fran~a pelo Tratado de 2li de mar~ 

Os abaixo assignados, Plenipotenciarios de Sua Alteza Real o Prin
cipu Regento de Portugal e do Brazil, receberam a participa~ao offi
cial que Suas Alteza.s e Excellencias, os Ministros dos Gabinetes do 
Austria, Russia, Gran Rrctanha e Prussia, fizeram a honra de lhes 
enviar com a data de i9 do corrento. Os abaixo assignados nao po
dcm deixar do approvar as bases do arranjo que as quatro Potencias 
acima nomeadas julgaram convenientc prop~r ao Governo de Sua 
Magestade Christianissima, e no qual parcce haverem combinado, 
tanto quanto as circumstancias pcrmittiarn, o objecto egsrncial da 
eoalisao, isto he, o restabelecimento da tranquillidade da Europa 
sobre ba~es solidas, que garantissem as justas indernnidades recla
madas por todos os Estados que tiveram parte na allian~a. 

Os abaixo assignados flc.'lm mui agradccidos aos Ministros de 
Austria, Russia, Gran Bretanha e Prussia, pela certeza que lhes dao 
do lhes communicarem a re~posta do Governo Francez e todas as 
mais resolutjoes a que ella p6de dar occasiao, aflm de estarem habi
Iitados para contribnir, segundo o espirito dos Tratados, para o final 
resultado das nrgociactoes. As quatro Potenrias que assignaram o 
Tratado de allianva de 25 de Mar~o nnnca perdcram certamente de 
vista o facto impbrtantc que Portuga l nao so acredeu, por bum Tra
tado rormnl, aquella allianr:a, mas tambem que, na qualidade dt: 
parte assignanlc c pela garantia da execu~ao dos Tratados de Paris 
e Vienna, devc st'm duvida c·ntrar, como hnma clas partes pr inripaes, 
em todos os arranjos que sc fizerf'm para rcrtificar qualquer artigo 
dos sobreditos Tratados. 

0:~ abaixo assignados, convencidos da impor1<1ncia das aetuaes 
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circumstancias e do interesse que devem ter as Potencias em con· 
cluir promptamente estas negocia ~oes, nao pretendem impedir os 
scus progresses por alguma nova rerlamaviio da sua parte contra 
a Fran«:a; porem, julgando que os sacrificios pecuniarios que so viio 
e:xigir d'aquella Potenria, devem scr destinados nao so para pagar 
as despezas da guerra, mas tambem reemboiQar cada uma das Po· 
tencias alliadas dos preparat1vos e dcspczas que os !tuccessos reccn· 
tes motivaram, elles portanto rerlamam, em nome e por autoridade 
de Sua Alteza Real o Principe Hegentc de Portugal, o dircito de par
ticipll rem das conlribui«:ocs que viio scr impostas iL Fran~a; e a vista 
d'estas razocs eonfiam tuclu da justi~a e imparcialidarlo das altas 
Potcncias a quem dirigcm as suas reclamaQiles. 

Os abaixo assignados, tanto que souberam em Vienna da fugida 
de Na.poleao Bonaparte, interpreta.ndo as inten~ocs de sen augusto 
Soberano e convencidos do eiTeito moral que prodnziria a estreita e 
immcdiata uniao dt! todas as Potendas, assignaram scm hcsitar as 
dr•l'lara~ocs de 13 de Mar«:o c de t'! de Maio; e por consequencia 
desde aquelle momento, em nome da sua Corte, contrahiram as obri· 
ga~oes mais solemnes. Scguindo constantemcnte a mesma pulitica, 
os abaixo assignados roram os primeiros que formalmente accede· 
ram ao Trat.:'ldo do allian~a de ~1> de Mar~o, e immediatamentc o 
communicaram a Hegencia de Portugal, que logo cuidou em todos os 
prcparativos necessaries l)ara pur o exerci to em pe de guerra. So 
aquclle exerci to ainda nao havia entrado em campanha quando ter· 
minaram as hostilidadcR, toda a causa se deve attribuir a assigna· 
lada vietoria. que tan promp111mente acabou com a gnrrra, e a dis· 
tanria rm que esta o Soberano de Portug~ l , scm ordem do qual era 
eviclentemente impossivel r1ue hum Govcrno dclcgado pode~sc tomar 
sobre si a responsabilitlade de faze} rnarcbar as tropas para fora do 
reino em rumprimcnto de hum Tratado ainda nlio ratific11 do. EEta 
circumstancia, entao, nao pode annullar, nem por forma. alguma. di· 
miuuir o dircito que rcrlnmam os abaixo assignados, de screm ron· 
sidcr:~dos c tratndos como todos os outros mcmbros da allian ~a ; e 
pois que Portugal e!ltcve ~empre prompto para fazcr quanto legiti· 
maml'ute d'elle se podia e~perar, as despczas ocrasionadas pelos 
preparatives da guerra, e fci tas srm a.uxi lio de alg-nm suh~ir\io es· 
tr:10geiro, devrm ser-lhes pnga.s da somma dcstinada p::1 ra estas in
d~;Jmoidallcs. 

So houvesse a adoptar.se por base nao se admittirrm a partiripar 
d'estas contribuiQ<)es scuao os exercitos que tiveram parte activa na. 
guerra, este principio daria molivo a grandcs excep~oes. Gada huma 
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das Potencias alliadas inquestionavelmente cumpriu com os deveres 
a quo se linha obrigado, e contribuiu mais ou menos activamente, 
segundo a sua posi~ao, para o feliz resullado da .guerra; mas ao 
mesmo tempo os exercitos da Russia, Austria e Sardenha, etc., nao 
podiam che!far ao Lheatro da guerra senao quando o sen resullado 
ja estaYa decidido; o contingente dinamarquez apenas ainda s6 havia 
passado as suas frontoiras quando as bostilidades ce~saram; e Por· 
tugal, situado politica e gcograpbicamente em huma posi~o mais 
distante, nfio podia n'estas circumstancias deixar de ser o ultimo. 
Mas, quando os surces5os da guerra tivessem sido desfavoraveis, 
elle inqucstion:welmente, em virtudo de suas estipulac;oes, se acharia 
expo5to a todos os inconveniPntes que d'aqui resultassem, sem ter 
direito de qneixar-sc, ou de aceusar a sua inactividade involuntaria. 
E pois su em lal caso devia participar de todos os males que oc~or
ressem, nao sera justo agora que tambem participe das indemnida· 
des que I he competem Y 

Os abaixo assignados s6 t~m querido ate aqui considerar a quos
tao debaixo do ponto de vista da ultima guerra, porque suppoem 
haver-so posto eomo base nao se admittirem outras reclamac;oes. 
Todavia, sc parecer improprio, relativamente a Portugal, dar algoma 
attenc;ao aos successos anteriores ao anno de t8io, e se, deixando-se 
de parte os excmplos, a intenc;ao he ostabolecer como principio, que 
as indemnidailes exigidas da Fran~a 6 tMm por objecto compensar 
as despezas da ultima guerra, nao seria justo, ao menos, que as 
objec~oes que se podem razor a Portugal debaixo d'este ponto de 
vista, fossPm contrapczadas por outras muitas lncontestaveis razoes, 
quo tambem p6de alleg;tr em seu favorY 

A Fran~a extorquiu de Portugal, nos annos do i80i a i8i4,, a 
somma de 40 milhOes de francos por the conceder Tratados de paz, 
que irnnwdiatamente depois violou. Os exorcitos Fr:mcezcs por tres 
vezes invadirarn Portugal, e alii cornmettoram devasta~oes e horro· 
res, que sao conhecidos de todo o munclo. A na~ao portugueza sup· 
portou pelo espa~o do seis an nos huma guerra desproporcionada para 
as snas for~as, por defender a sua independencia e a independencia 
da Europa. No fim da guPrra achava-se o exercito portuguez no co· 
ra<;ao da Franc;;1, depois de haver constantemente participado de to· 
dos os felizes dostinos do exercito britannico. E ape ar de tudo isto, 
na conclusao da paz Sua Alt<'za Real o Principe Regente de Portugal 
foi quasi s6 o unico dos alliados que nao tcve augmento de territorio, 
que niio teve indemnidades, que nao ganhou cousa al~uma, e ate se 
viu em tal situa~ao que roi obrigado a restituir a Fran~a a colonia 
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de Cayenna, que por muitos tituJos e razoes talvez bern desejasse 
conservar. 

Taes sao OS litulos que Portugal poderia allegar a seu favor; e OS 

abaixo assignados se lisongeiam de quo os augustos Soboranos, agora 
juntos em Paris, avaliarao bern toda a sua for\a, e sentirao quio 
duro seria excluir Portugal de alguma parte das contrilmic;oes exi· 
gidas da Fran~a. Atom d' isto, as vantagens que poderiam ter as 
outras Potencias com a sua exclusao, 8eriam bern insigniflcantes; 
porque, adrnittindo-se a esta participac;ao unic:•mente as Potenrias 
que formalmente accedoram ao Tratado do 25 de Marco e que t~em 
tropas em Franca, so Portugal o Dinamarca ficariam exrluidas. 

Os abaixo assignados aproveitam esta occasiao para renovarem a 
Suas Altezas e Excellencias a seguranc;a ria sua alta considera~iio. 

CoNDE DE PAUIELLA. 

D. JoAQUI~ L ooo DA SILVEIRA. 

Paris, ~3 de Setembro de t8i5 I. 

N.0 .21 

Nola do Marquez de Palmella a Lord Dudley, remettendo as copias 
de duas Carlas dirigidas ao Rei de lnglaterra, das quaes uma 
era a sua Credeneial; e pedindo uma audieneia de El-Rei para 
entregar os originaes. (Traduc~ao particular). 

SOUTH AUDLEY STREET, 16 DE ABRIL DE t828. 

0 abaixo assignado, Embaixador Extraordinario e Plenipotenriario 
de Sua Magcstade Fidclissima, tem a honra do remettrr a Sua Ex
cellencia Lord Dudley, Principal Secretario d'Estado de Sua Mages
lade Britannica na Reparti~ao dos Negocios Estrangoiros, as cotlias 

1 Sa. B1nR, Su.ppl., etc., Tom XVI pag. 393.- Veja-se o modclo N,• 7, 
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a qui juntas de dnas Cartas de Sua Alteza Real o Senhor Infante Dom 
Miguel para Sua Magestade Dritarmica, n'uma das quaes Sua Alteza 
Real diri~te ao mcsmo l\lonarcha os seus agradecimentos polo ama
vel acolhimento que a Sua Magestade approuve fazer·lhe nos seus 
Estados, o por toclas as provas de considerac;ao e de benevolencia 
que lhe foram dispensadas. A outra e uma Carta Credencial pcla 
qual Sua Alteza Ileal se digna de nomear o abaixo assignado para 
continuar a ter a honra de residir n'esta Corte na qualidade de Em
baixador. 

0 abaixo assignado roga a Sua Excellencia Lord Dudley seja t~er
vido levar as copias das duas Cartas ao conhecimento de Sua Ma
gestade, e d•• Holicitar uma audirucia em nome do abaixo assignado, 
para que poss:\ ter a honra de Lbe aprescntar os original'S . 

A Sua Excellencia Lord Dudley t. 
&.• &.• &.• 

.MAliQlJEZ DB PAL~ELLA. 

N o ·~o . ,._.,._. 

Nola do Viscondo da Carreira, Jfinislro de Portugal junto da 
Santa S6, em missiio tspccial, dirigida ao Cardcal Secrelario 
d'Eslado, inCormamlo-o das medidas do Governo Portuguez em 
conseltucncia do restabclecimenlo das rclacoes entre as duas 
Cortes, etc. (Traduccao do Francez). 

0 abaixo assignado, Enviado Extraordinario e Ministro Plenipo
tt•nciario de Sua Magestade Fidelissima na Corte de l<~ranc;a, em 
misaao especial na de Roma, acaba de receber ordcm do seu Go
vcrno pam communi car ao do Santo Padre o seguinte : 

Sua Magestade Fidelissima apenas soube que o abaixo assignado 

' 0 original rr.1ncez, nos Du pachos, etc., do Duque de Palmella, T. Ill, pas 
175. 
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estava formalmente acreditado junto da Santa Se, determinou logo 
que se ordenasse as auctoridades ecclesiasticas superiores das dio
ceses do Portugal que nao eomodossem mais dispen~as matrimoniaes, 

·dovendo estas para o futuro ser solieitadas da Santa Se, do mesmo 
modo que se praticava antes da lamentavel intcrrup<;ao de rola~oes 
ofllciaes entre as duas Cortes. 

Por outra ordem Regia, datada de 2 do presente mez de Julho, 
roram admittidos no exercicio das suas func<;oes pastoraes em suas 
respectivas dioceses os Bispos de Bragan<;a o de Elvas. 

Tendo por csta mancira provado ate a ovidencia e irrecusavel
mente a sua solicitude em satisfazer os justos dcsejos do Santo Pa
dre e em prover, quanto cabe na sua soberana auctoridado, as ne
cessidades religiosai de seus subditos, Sua Magestadc Fidclissima 
confia que Sua Santidade se apressara tambem por sua parte a aj u
dar com o seu santo ministcrio a cma completa dos males que ami
gem a Igreja nos Estados da M:onarcbia Portugueza, cmpreg:mdo 
sem demora para este intuito salutar todos os meios suggeridos pela 
sua santa sabedoria e pclo seu amor paternal. 

0 abaixo assignado felicita-ne de ser o intermedin d'esta commu
nica~o, e aproveita fervorosamente este enscjo para reiterar a Sua 
Eminencia o Senhor Cardeal Secretario d'Estado a certcza da sua 
elcvadissima considera~tao. 

Roma, ~7 de JuJho de 186:L 
VlSCONDE DA CARI\EII\A. 

A Sua Eminencia Monsenhor Cardeal Lambruschini, Secretario 
d'Estado &..• &..• &..• 1 

1 Sa. D1ua, Suppl., etc., Tom. XXX Part. II pag. 187. 
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N.0 2S 

Nota do Conselheiro Joaquim Cesar de Figauiere e llorio, linistro 
do Portugal nos Estados Unidos, a llr. Daniel Webster, Secre
tario d'Estado da mesma Republica, acerca da interpreta~io 

do arligo 3. 0 do Tratado de 26 de Agosto de 1840 entre Por
tugal e os Estados Unidos, relativamente aos direitos sobre 
vinhos, e reclamando contra a in£rac~ao do mesmo. (Traduc~ao 
particnlar). 

Washin[!ton, D. C., ~~ de Janeiro de i843. 

0 ahaixo assignatlo, Commendador de Figaniere e Morao, do Con
selbo lle Sua Magestade Fidelissima, e Ministro ResidPnte de Portu· 
gal nos Estados Unidos de America, teve a honra de reccbet· a i7 
do presente mez de Janeiro, a Nota que o llonourable DaniclWcllstcr, 
Serretario d'Estado dos Estados Unidos, Ihe dirigiu com data de i4 
do mesmo mez, incluindo a copia de urn Officio datado de iO do cor
rente, dirigido a Mr. Webster por Mr. Forward, Secretario do 'fbe
souro, a quem toda a correspondencia relativa aos direitos sobre os 
vinbos de Portugal fOra transmittida para ser tomada em considera
~o por esse funccionario, cujo juizo e decisao se encontram no in
dicado Officio. 

Passa a discuti1· e t·eftdar as conclusoes de Alr. Forwa1·d, e dt:pois 
continua : 

A questao principal, porem, que infelizmente se tern suscitado en
tre o Governo de Sua. Magestade Fidelissima e o Governo dos Esta.
dos Unidos, e rclativa ao sentido da estipulal(iio contida no 3.• artigo 
do Tratado, e especialmente sobre o que se entende pela expressao 
igttaes generos. 

Com quanto Mr. de Figaniere, nas suas Notas de ~5 de Agosto e tO 
de Novembro, tenha ja tratado d'esta questao, communicando a Mr. 
Webster as razoes por que o seu Governo considera a lei das pautas 
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como mna violattao do Tratado, julga nao ser superfluo entrar nova
mente no assurnpto, e, ao chamar a atten~tao de Mr. Webster para 
essas Notas, accrescentar as -seguintes pondera~toes. 

Vattel (liv. \!.•, cap. l7 , § 270) estabelece como regra geral para a 
interprefa~tao legal de urn Tratado, •dcscubrir quaes seriam as in
ten~toes provaveis d'aquelles que o redigiam•; e (§ 27t) que na in
terpretattao de Tratados •nao nos devemos afastar do uso com
mum da linguagem.• Ora, applicando estes preceitos a materia su
jeita, cumpre verificar primeiro qual foi a inten'tao das Partes Con
tratantes ao concluirem o Tratado, e entao so havera uma opiniao 
quanto ao verdadeiro sentido das palavras iguaes generos . 

Em primeiro Iogar, pois, dcve tomar-se em considera~ao que as 
Partes Contratantes sabiam que as exporta~oes de Portugal e das 
suas ilbas adjacentes consistem princillal on quasi exclusivamcnte 
de vinho; e que Portugal, annuindo a final a reiterados convites dos 
Estados Unidos para a celebra(,iao de urn Tratado de Commercio, 
pelo qual todo o beneficio que de semelhante Tratado podia tocar 
aos interesses da navega~ao, reverteria a favor dos Estados Unidos, 
o Governo de Sua Magestade so podia ter em vista obter, e os Esta
dos Unidos conceder, urn mercado mais vantajoso para os vinhos 
portuguezes, pel a aboli 9~0, no sentido mais Ia to, nos portos da Uniao, 
de todos e quaesquer di rcitos differenciaes, quer especificos quer ad 
11alon!m, que d'antes tivessem sido impostos pelas pautas dos Esta
dos Unidos; em summa, que os vinbos de Portugal fossem admitti
dos em igualdadc de direitos com os vinhos da na9ao mais favorccida. 

Que esta fosse a inten~ao de ambos os Governos, e dos seus Pleni
potenciarios, com rela~ao a todos os productos portuguezes c ameri
canos em geral, e mais especialmente quanto a vinhos portuguezes, 
nao pode, julga o abaixo assignado, por-se em duvida; tanto mais 
quanto a estipula~tao do artigo 3.• plenamente corrobora esta mutua 
intelligencia das Partes Contratantcs, pois que se refere claramente 
ao mesmo gene1·o vinho no scntido indicado; que s6mente emquanto 
subsistisse a 'Conven9ao de i83t com a Fran(,ia, e por mais temP,o 
nao, continuaria a exeepc;ao a favor dos vinhos francezes; d'onde 
se seguia que de cntlLO por diante, os vinbos vortuguezes e os 
rrancezes fossem sujeitos a urn direito uniforme, distinguindo-se 
apenas o tinto do branco, c o vinho em garrafas, conforme a allu
dida Conven(,iao, em contradistinc9ao ao modo ate ali adoptado 
nas leis de receita dos Estados Unidos com damno dos vinhos de 
Portugal e suas possessoes, prejudicados sempre por pesados direi· 
'os differenciaes. 
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Para mostrar quo esta enuncia~ao do facto, e a conclusao que 
d'ahi se tira, sao exactas, e em harmonia com a bern sabida politica 
dos Estados Unidos a talrespeito, seja permittido ao abaixo assignado 
reportar-se as razoes expvstas pelo eotao Secretario d'Estado, Mr. 
Van Buren, na sua Nota de 29 de Novembro de !830, ao General 
van Scholton, :Ministro de Dinamarca, em missao especial, para se 
nao afastar, n'aquella occasiao, da politica seguida pelos Estados 
Unidos nas suas rela(/Oes commerciaes, e da equidade devida as ou· 
tras nattoes; achando-se alias ligados por Tratados com algumas, por 
vit·tude dos quaes os productos de todas, scm distincttao, se admit· 
tiam nos portos da Uniao com o pagamento de di1'eiLos iguaes, e, a 
todos os t·espeitos, em condifOI'S iguaes. Refcrir-se-ha tambem, pelo 
que toea eStlCCillmente ao genoro vinho, a Carta de 28 de Setembro 
de i8:Jt, dirigida a Secretaria d'Estado pelo entao Ministro dos Es· 
tados Unidos em Fran~a (Mr. Hives) ao explicar o seu modo de ver 
quauto as estipulac;oes dos Tratados dos Estados Unidos com outras 
Potencias, em presen~a da dita Conver1riio com a Fm»9a por elle 
negociada. 

Passa a citar lextualmenLe alguns tt·eclws da sobredita Cat·ta de 
~fr. Rives, e depois contint'ta: 

Achando-se actualmente Portugal, com referencia aos Estados Uni· 
dos, na mesma condic;ao que a Prussia n'aquelle tempo e ainda hoje, 
segue-se, na opiniao d'esse habit Diplomata e Estadista, que Pat·tu· 
gal tem jus ao mesmo pt·ivilegio que elle let·ia concedido ti Prussia 
em virtude do seu Tl'atado I. 

Sendo claro e incontroverso o objecto do Tratado, como o entende 
Mr. de Figaniere, lisongeia-se de que o scntido que os Plenipotencia· 
rios ligavam as palavras iguaes generos, nao podera por muito tempo 
ser assumpto de duvida (Vattel, 1. 2 c. i7 §§ 274, 287 e 290). 

Seguindo a regra de interpretac;ao ja citada, o gencro vinho signi· 
fica vinho, em linguagem commum; o tabaco significa tabaco; e a fari· 
nha quer dizer farinha. 0 {/Cnf!'I'O e portantO genus; C COmquantO CSte 
genus possa ter difTerentcs especies ou qualidades, todas cstas com· 
prehendem-sc todavia no genus que e a abstrac~ao da especie, a 
denomina~ao commwn de todas elias. Era inten~ao evidente das Par· 
tes Contratantes nao se afastarem da significariio vulgar do vocabulo 
getm·o, porque de certo nao podiam ter em vista uma impossiliili
dade (Vattel, 1. ~c. t7 § 283); sea expressao ig-ual genet·o devesse 

I Que a Prussia tinha com os Eatados Uoidos. 
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ser applicada a especie, procurar-se-hia. em vlio urn genero igual. 
0 vinbo e vinho; mas ate o proprio vinho de Madeira nao e vinho de 
Madeira, assim como o tabaco de Maryland nao e tabaco de Mary
land, porque em cada especie do genero ha nurnerosas distinc~Cies 
quanto a qualida~e, pre~o, elk, etc.; e nao se p6de de eerto, por 
forma algnma dizer que o vinho do Porto ou o vinbo de Madeira 
seja •genero igual• a qualquer espeeie de vinho eultivada em outro 
paiz. P6de dar-se scmelha~ entre duas especies de vinho de paizes 
diiTerentes; mas nunea poderlio ser ehamadas com propriedade ge
neros iguaes; assim nunea se daria o easo para a appliea~ao da 
clausula do Tratado, que por conseguinte se tornaria nulla e de ne
nhurn eiTeito- contingencia esta que de modo algum se p6de ad
mittir em prcsen~ dos bons preceitos de interpreta~ao (Vattel, Joe. 
cit.). 

Os Plenipoteneiarios nlio teriam empregado as palavras igual ge
nera se tivessem em mente referir-se a especie (o que n'este easo 
nao tinha eabimento). Setal houvera sido o seu proposito, ter-se-hiam 
servido com mais exactidao, julga 1\Ir. de Figaniere, das palavras 
•generos semelhantes•; c tcriam cstabelecido regras precisas parase 
vcrificar o que eonstituia semelhan~a, em vez de deixarem a questlio 
aberta as duvidas que for~osamente oceorrem em presen~ da inter
preta~o de Mr. Webster. 

0 Honourable Seeretario d'Estado, na sua Nota de 9 de fevereiro, 
parece entender que uma mercadoria da mesma denomina~o -que 
o vinho, digamol-o, tendo o mesmo valor- dave ter-se em conta de 
•igual genero•; e d'ahi eonelue 1\fr. Forward que, visto ter o vinho 
portuguez mais valor do que quasi qualquer outro vinho, o direito 
espccifieo maior imposto no primeiro, nao eorresponde nos seus eiTei
tos a urn direito maior ad valorem; e que Portugal s6 teria motivo 
do quoixa, se outros vinhos estrangeiros do mesmo valor fossem su
jeitos a urn direito menor. 

Quando mesmo se acceitasse este argumento como conforme com 
o Tratado (opiniao alias que se deve considerar refutada pelo arra
zoado acima), tornar-se-hia evidente a viola~o do Tratado; por 
quanto a lei de 30 de Agosto, que deu motivo a queixa, impoe 40 
cents por gallao no vinho denominado ehampanha- urn a espeeie 
do genero (vinho) muito mais cara do que aquella que se importa 
geralmente da Madeira, com quanto esta pague 60 cents por gallao; 
e o mesmo se da com muitas outras especies de vinho que seria su· 
perlluo enumerar. 

?!las a proposi~ao acima a de todo sem fundamento. Se as Partes 
10 
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Cootratantes tivessem tido em vista determinar que com a merea
doria do menno valor que a de outros paizes, se usasse semelbaote
meote, assim se teriam exprcssado, sem empregar a phrase igual 
gnut·o, que so tern o significado de sBfntlluiftlt nas feic;lies geracs 
que eonstituem o genm, distioguido da especie. Se os generos rossem 
•iguacs gencros• por tercm o mesmo val01·, ba outras qualidades 
que com &anta rasao se poderiam apontar para servirem de medida 
quaoto a semelban«;a- igual c6r, igU31 {orfa, igual roryo, etc.; 
poisqu6 todas estas eoodi«;oos, e outras da mesma natureza, deter
mmam a espeeie ou qualidad~ do vinbo, mas oao o genus, ou get1ero 
vioho. 

Diz Mr. Webster que nenbuma das Partes Contratantes do Tratado 
entre Portugjil e os Estados Unidos, se julgou inhibida, pelas suas 
clausulas, de por em pratiea os meios ordinarios no exercicio da 
raculdade de proclamar leis para erear reeeita; 6 porisso que os Esta
dos Unidos hajam feito ctistinclilies no genero vinho, entende Mr. Web· 
ster que se oao deve reputar infracftio do Tratado com Portugal 
sujeitar o vtnho do Porto a urn direifo, eo de Sicilia a outro, porque 
sao generos ctistinctos e assim reputados em traosac«;oes commer· 
ciaes, oas leis fiscaes de diversos Governos, e especialmente nas dos 
Estados Uoidos; 6 allega o exemplo dos chfl.s da China que toom 
pago direitos ditTercnttJs nos Estados Unidos como geoeros distinctos, 
a saber: Bobea, Congo, Bysson, etc. 

Em primeiro Iogar, com quanto o abaixo assignado entenda, pelo 
Bill transmittido a Camara dos Represcotaotes na ultima sessao por 
parte do Seeretario do Thesouro, que o Governo Americana aban
dooou a alludida distinc«;ao relativa ao cha, propondo urn direito 
uni{orme para o cba preto e outro para o ch:i. verde, nao pOde Mr. 
de Figaniere conceber que este exemplo seja applieavel ao easo; 
porque o chi 6 urn producto por emquanto peculiar a China somentll, 
nao podendo dar-se questao de semelhante natureza at6 que a planta 
seja transplantada, e que outros paizes exportem o seu prodneto e 
tenbam celebrado Tratados analogos com os Estados Unidos. Em 
segundo Iogar, nao s6mente em Inglaterra senao em todos os outros 
paizes, segundo pareee ao abaixo assignado, o vinho, como genero, 
scm referencia a qualidade, ao custo, on mesmo a cor, e sujeito a 
urn so direito sobre a quantidade (o ga!Jao imperial em lnglaterra, 
a pipa em ou&ros paizes, etc.); ao passo que nos Estados Unidos 
tem-se procurado, pelo contrario, ctiscriminar as ctiversas qualidades, 
no que tern bavido sempre prejuizo para o vinho de Portugal e de 
suas Possessi.'ies, como se demonstrou acima, eslabelecendo-se ao 
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mesmo tempo que •a rasao do Tratado•, isto e, o motivo que bonve 
para a sua celebraQio (Vattel, § ~87), foi de por termo a semelhante 
prtjjuizo; pois que, a nao ser assim, Portugal nao carecia do Tratado 
com os Estados Unidos emquanto csta Potencia mantivesse a sua 
conheeida politiea commercial. A este proposito, aproveita o abaixo 
assignado o Posejo para chamar a attcn~lio do Honourable Secretario 
d'Estado sul.ire o aspecto extraordinario revelado por esta discussao 
- isto e, que o viuho de Portugal, especialmente as qualidades dono· 
minadas Madeira e P(lrlo, que avultam no commercio com os Esta
dos Unidos, nunca teve, antes do Tratado, urn direito di!Terencial 
tao pesado com rela~tlio a outros vinhos, como dopois da conclusio 
do Tratado I Quando um Governo so compromette a certas clausulas 
para <'Om outro, so o systcma de crear receita habitual mente seguido 
por urn d'elles envolve uma infrae~ao d'essas clausulas em prejuizo 
do Se@undo, aquel!e Governo e obrigado em boa re a mudar de sys
tema, por maior que soja a for~ que tonha adquirido, e adoptar 
outro em harmonia com os seus cornpromissos. Ern terceiro Iogar, 
ainda que as di!Terentes espocies ou qualidados de vinho, em sentido 
commercial, fossem genoros distinctos, nao o sao no sentido do Tra-
tado, como ja se demonstrou. 1 

Alem do quO, quando duas Na~oes celobram urn Tratado de Com
mercio, e rasoavel suppOr que nao tenham outro objccto em vista 
senao dar e receber mutuamente, tanto quanto possivel, vantagens 
iguaes. Este principia de equidade, invariavol em taos pactos, bas
taria, entende o abaixo assignado, para projudicar a interpretaQio 
dada pelo Governo Americana ao Tratado com Portugal; pois que, 
tendo Portugal cumprido mui ftelmente a sua parte do contra to, todas 
as vantagens, n'este caso, redundam em beneficia dos Estados Uni· 
dos, e todos os prejuizos em detrimento de Portugal. Nada tern de 
falsa a inferencia, seja permittido dizcl-o. Representa a verdade dos 
factos, devidos principal mente a lei de 30 de Agosto ultimo; porque o 
commercia de vinbos, que, como qualquer outro, acha o sen nivel 
quando deixe de soffrer p~as, esta hoje deprimido com rela~ao ao 
vinbo de Portugal. Ao passo que outras qualidades de vinbo conti· 
nuam a importar-se, e diminuta a quanti dade de Madeira e de Porto 
chegada depois que aquclla lei passou. Partem continuamente para 
Portugal embarcal,iOes com grandes cargas de productos americanos, 
as quaes ali acham Crete para outros paizes, on trazem algum sal, on 
regressam em lastro. Pede a equidade que o beneficio st>ja o mesmo 
on equivalente para as duas Partes Contratantes. 

Sem prescindir do que se tern exposto, pede o abaixo assignado 

* 
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licenca para chamar a attencao do Honourable Secretario d'Estado 
sobre outro modo de encarar a qucstao snjeita, o qual talvez seja 
mais claro e satisfactorio. 

Sendo evidente que o llm do Tratado era extender, nos portos de 
cada nma das Partes Contratantes, aos sens respectivos prodnctos, 
os mesmos direitos, privilegios e vantagens que sao ou forem conce
didos a nacao mais favorecida (artigos 5.•, 8.•, e i3.•), propoe-se 
Mr. de Figaniere mostrar que esta estipulacao foi desattendida na lei 
de 30 de Agosto de i8l.~o~, salvo se se applicar a disposicao da lei de 
forma que se adapte ao Tratado, segundo o pedido que elle fez por 
sua Nota de iO de Novembro ultimo. 

A lei impoe direitos sobre vinho da maneira que se conhece do 
extracto annexo n.• ~- V~·se que sobre todos os vinbos da Austria e 
da Prussia em pi pas, e lan<;ado urn direito wni{orme- sobre vinho 
branco, 7 '/2 cents por galllio; sobre vinho tinto, 6 cents, tambem 
uniformemente. Nao acontece o mesmo com o vinho de Portugal. 
Madeira, por inferior que seja em qualidade, paga 60 cents, ou dez 
vezes mais do que Moselle e outros vinhos superiores do Rheno; 
Porto quasi tres vezes mais, ou i5 cents por gallao. 

Nao sera necessario, julga Mr. de Figaniere, enumerar todas as 
especies particulares de vinho produzidas nos tres mencionados pai
zes, nem sujeitar-se a ardua tarefa de estabelecer as numerosas qua
lidades e o custo das mesmas especies. Presume que, para legitimar 
a sua asser\i3o, basta o facto assas conhecido de existirem nos vinhos 
d'aquelles paizes difTerentes classes; n'estas, differentes qualidades, 
sendo as ultimas ainda 1snsceptiveis de snbdivisao ; e todas com 
precos que variam e se distinguem, desde o mais elevado ate o mais 
baixo. 

Niio se queixa o abaixo assignado do apparente favor com que o 
vinho da Austria e da Prussia e contemplado na alludida lei de re
ceita; diz porem, com todo o respeito, que o Governo de Sua Mages
lade Fidelissima se queixa (e entende que lhe assiste toda a rasao 
para isso) de nao ser participante de igual favor com a Austria e a 
Prussia- sen do tres casos em tudo semelhantes; semelhantes por 
produzirem vinho as tres nacoes; semelhantes por serem os seus 
respectivos vinhos susceptiveis de divisao e snbdivisao quanto a qua
lidade e ao custo; e semelhantes ainda pelas estipulacoes consignadas 
nos Tratados que t~m com os Estados Unidos. Como exemplo d'este 
ultimo facto, passar~ o abaixo assignado a dar uma copia do art. 5.• 
do Tratado entre os Estados Unidos e a Prussia de i de maio de i8~8, 
o qual, como Mr. Webster vera, corresponde textualmente com o 
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' m. 3.0 do Tratado de 26 de Agosto de 18~0 entre Portugal e os Es-
tados Unidos. 

(Segue·le aqui a citafilo). 
Ou se julgou o Governo dos Estados Unidos obrlgado por esta es

tipula~o com a Prussia, a dar entrada aos vinhos d'esta Potencia 
com o pagamento de urn direito uni(orme sobre o tinto e sobre o 
branco respectivamente; e, n'esse caso, subsistindo a mesma estipu
la~ao com Portugal, devem as mesmas causas produzir os mesmos 
efJeitos; ou en tao os Estados Unidos coneederam este especial favor 
ao vinho da Austria e da Prussia; e, ·em tal caso, p6de Portugal re
elamar o mesmo favor para o seu vinbo, conforme o estipulado no 
art. !3.0 do seu Tratado com os Estados Unidos. 

0 abaixo assignado confessa ingenuamente que em presen~ da 
Nota que o ?tfinistro dos Negocios Estrangeiros de Sua Magestade 
Fidelissima dirigiu, em H de Novembro ultimo, a Mr. Washington 
Barrow sobre o :issumpto em questao ; assim como das suas proprias 
Notas de 25 de Agosto e iO de Novembro do anno passado com re
ferencia ao mesmo importante negocio; e outrosim em presen~a da 
convcrsa~o (communicada ao seu Governo) havida com Mr. Webster 
em 30 de Dezembro ultimo- no decurso do qual o Honourable Se
cretario d'Estado foi servido concordar na opiniao de Mr. de Figa
niere, sendo esta que o Tratado com Portugal deveria ser interpretado 
do mesmo modo que o Coram os Tratados com a Austria e a Prussia, 
quanto ao genero vinho, ja se v~-nao podia prever que teria de se 
dirigir a Mr. Webster de novo sobre a mesma materia; e peza-lhe 
deveras que, tratando-a outra vez, se visse obrigado a dar maior 
desenvolvimento as suas obscrvaQ(Jes do que :mticipara. Considerar
se-hia feliz, todavia, se d'esta vez chegasse a convencer Mr. Webster 
das justas e bern fundadas rasoes com que Portugal reclama uma 
reduc~o nos direitos sobre os seus vinhos, em conformidade com as 
estipula((Oes do Tratado, vistas com referencia a lei de 30 de Agosto 
de j 8~2 ; o sa, a seu pcdido, o Presidente dos Estados Unidos desse 
as suas ordens, segundo sa dispoe na lei, para a dita reduc~o-a 
saber: a urn direito de 7 1f2 cents por gallao sobre todo o vinho branco 
de Portugal e suas Possessoes; 6 cents por gallao sobre todo o vinho 
tin to em pi pas; e i5 cents por gallao, alem do direito sobre as gar
rafas, pelo que toea a todo o vinho, quer bran co, quer tin to, de Por
tugal e suas Possessoes, engarrafado. 

Se, contra a expectativa de Mr. de Figanicre, o Governo dos Es
tados Unidos persistissc, nao obstante, em cobrar os actuacs direitos 
difJerenciaes sobre vinho portuguez, o que o Governo de Sua Mages· 
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tade Fidelissima, depois de madura eonsideraCj!o, nlo p6de deixar 
de repntar uma viola~o directa do artigo 3.• do Tratado entre as 
duas Na~es-equivalento a eompleta abrogavao do centra to; e se, 
apesar d'essa viola~o, o Govemo Amerieano ainda eonsiderasse em 
vigor o Tratado, tem o abaixo assignado instrue~es do seu Governo 
para respeitosamente deelarar a Mr. Webster que o Govemo de Sua 
Magestade a Rainha se julgara igualmente authorisado, em virtude 
do mesmo principio a que reeorre o Govemo dos Estados Unidos, a 
alterar as suas pautas de modo que perceba iguaes direitos differen
eiaes sobre os productos dos Estados Unidos. Isso, todavia, no easo 
que so lovasse a effeito, de nenhum modo annullaria, pede licen~a 
Mr. de Figaniere para dizel·o, o direito que ainda assistiria a Portugal 
para se queixar do uma. infracvao maniresta do Tratado com que, 
tanto na letra como no espirito, se tinha principalmente em vista 
igualar o direito sobre vinho de Portugal e suas Possessoes com o 
que viesse a ser impasto om vinho rle Franya depois de tor expirado 
a Conven~ que obrigava os Estados Unidos a favorecer os vinhos 
d'esse paiz. 

0 abaixo assignado, Ministro de Portugal, aproveita esta oecasiao 
para offerecer ao Honourable Socretario d'Estado dos Estados Unidos 
a roiteraua seguranva da. sua distineta eonsideravao. 

FIGANJERB B MonXo. 

Honourable Daniel Webster 
Secretario d'Estado dos Estados Unidos ' · 

&.• &.• &.• 

t 0 toxto ingloz roi publicndo pc!o Governo Americano; vid. AIII8RICA!I STATB 
PAnas; 'i!8•b Congress, 1.11 Sess., (II. o{ Reps.) Ereecutive Doc. N.• 4.1 pag. 11 . 
Tem annexas duas tabellas. No Diario do Governo, IS.• Gt, de 12 de ma~o de 
18U, pag. 391, apparoceu uma lradu~ao, alias mal £eita, e, em alguns logares, 
contraria ao sen lido, e all! 11rrada na data.- Esta Nola produziu o descjado 
eft'eito, pcla redUC£llO dos direitos oa conformirlade da proposta constanto tlo scu 
antopenultimo §, medida que foi posta em execu~o a 16 de julbo de 18U (\id. 
a Circular d'esla data do Secretario do Tbcsouro dos Estados Unidos As Alran
degas) por virtu de do Bill (N. • 118) que passllrn previa men to no Congrc,;so. Nilo 
s6 is~o: recoobccendo 11 jusli~a dlls rcprcscnlli£0Cs do mesmo Diplomata em ou
tras Notas, autborisou o mosmo Bill a devolu~ilo aos inlcrossados do cxcc~so 
dos dircilos at6 ali pagos sobre vinbos Porluguczcs; a imporlancia total da• lfuan
tias rlll>tiluidas passou de cern conlos de r6is, o que valeu ao mc>mo Diplomata 
o elogio da impreosa da Madeira, do Porto, de New York, Boston, elc., al6m do 
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N.0 24 

Carta do Bario da Torre de Jfoncono, Iinistro de Portugal ea 
Londres, ao Visconde Palmerston, Principal Secretario d'Estado 
na Reparti~io dos Negocios Estrangeiros da Gran-Bretanba, 
reclamando eventnalmente, por virtnde de estipula~iies dos Tra
tados, o soeeorro de uma for~a Britannica contra a Junta do 
Porto. 

Lega~o Portuguesa. 
Londres em 29 de Janeiro de 1847. 

My Lord 

Em conformidade da insinua~o que V. Ex.• teve a bondade de 
me fazer na nossa entrevista de l!7 do corrente, ten1to a honra de 
incluir uma c6pia do Despacho Confidencial de f8 d'oste me~. que 
me foi dirigido pelo Secretario d'Estado de Sua Magestade Fidel.is
sima dos Negocios Estrangeiros, que me recommendou o communi
casse a V. Ex.• 

Uma attenta leitura d'aquelle documento e sufficiente para mos
trar a importancia do objecto, e para me dispoosar d'algumas outras 
ob~orva~ncs. Como por~m ha factos que oao estao plenamente desen
volvidus no Oospacho, ao mesmo tempo qua oiTerecom fundamento 
ao Governo de Sua Magestado Fidelissima para pcdir a Sua Augusta 
Alliada a Rainha da Gra Bretanha, aquelle auxilio que as circnm
stancias podem exigir, e que os Tratados exlsteotcs dao direito a 

. 
maoifcstn~oes da parte de negociantes d'esses portos. Em sessno da Camara dos 
Pares de lG de junbo de 184.8, fazendo alluslo a esla Nota (que alias merec6ra o 
elogio do proprio Mr. Webster) cbamou-a o Conde do Tojal, Ministro dos Negocios 
Estraogeiros, •wn chere d'obra•. 
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esperar do Governo Britannica; por isso pe~o licen<;a para offerecer 
algumas observa<;oes sobre estes factos. 

A colliga<;ao entre os dous partidos, a Junta rebelde do Porto e os 
chafes miguelistas, por todas as noticias recebidas em Lisboa, e bern 
fundadas nos artigos do jornal official da Junta do Porto, parece ser 
urn negocio resolvido. Todavia algumas cartas do Porto dei.xam al
gumas duvidas em quanto a conclusao final de tao extraordinario 
eontracto, mas nem por isso oontradizem o facto das negocia<;oes 
entaboladas para esse fim, as quaes podem acabar pela delioitiva 
conclusao da allian<;a. 

Pouco importa porem que esta allian<;a se tenha ou nao verilicado, 
porque ha urn facto que nao p6de admittir duvida algoma, e e, que 
urn llartido migueliita appareceu em campo, e levantou outra vez o 
estandarte do proscripto usurpador. 

Este lacto por si mesmo e da mais grande importancia, porque 
cahe directamente debaixo das estipula~oes do Tratado de 22 de 
Abril de !834., vulgarmente cbamado da Quadrupla Allian<ta; e em 
respeito a estas estipula<toes o Governo de Sua ?tfagestad.e julgou ne
cessaria e prudente dar devido conhecimento aos seus Alliados das 
actuaes occorrencias em Portugal, para que o Governo Britannica 
possa preparar-se para operar com a sua costumada energia e prom· 
ptidao quando as circumstancias o exijam. 

Forte com a justi<ta da sua causa, e fiada na bravura e lealdado 
das suas tropas, Sua Magestade Fidelissima espera que, com a ajuda 
da Divina Providencia, os meios a disposi<tlio do seu Governo sejam 
suffieientes para suffocar e veneer a rebelliao, quer os anarchistas 
que obedecem a Junta do Porto, quer OS bandos miguelistas, se apre· 
sentem no campo em separado, ou ami.Jos reunidos. Mas se algum 
caso imprevisto fizer necessaria o immediato soccorro d'uma for<ta 
Britannica, Sua Magestade confia que urn tal soccorro !he seja im
mediatamente enviado pelo Governo Britannica. 

Nas actuaes negocia<toes entre os rebeldes do Porto e os migue
listas ha urn ponto sobre o qual eu pe<to licen<ta para chamar toda 
a atten(jlio de V. Ex.•, {, o conselbo dado aos miguelistas pela Junta 
do Porto para abandonarem o la<to de Miguel, e pOrem de parte o 
seu nome, como fim de evitar d'este modo a interven<;ao estrangeira, 
e annullar assim, se rosse possivel, a Quadrupla AllianQa. 

Porem que urn tal subterfugio possa ter algum p~so na presen~a 
do Governo Britannica me parcce absolutamente impossivel. Por 
quanto, ou o partido miguelista conduza a insurrei<tiiO por si mesmo, 
ou unido com a Junta, o objecto que elles tern constantemente mani· 
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festado, e apresentado em todas as occasioes, e a restaurac;io do 
Governo do usurpador, e o restabelecimento d'aquelle Principe no 
Throno Portuguez; facto a que o Tratado da Quadrupla Allianc;a se 
oppoe muito expressamente. 

Deixo portanto esta particular feic;ao da insurrei~ao miguelista, e 
da sua uniao com a 1liDta do Porto, se ella se verificar, a considera
c;ao de V. Ex.•. Ao mesmo tempo parece-mo que algum passo posi
tive devcria dar-se para desenganar a tempo aquelles dous partidos 
de que o seu subterfugio para nada vale; devendo o eiJeito moral 
d'este passo contribuir poderosamente para a destruic;ao e aniquila
mento tanto dos anarcbistas do Porto, como dos miguelistas seus 
associ ados. 

Tenbo a honra, etc. 
BAnA:o DA ToRRE DB MoNCORYO. 

A Sua Excellencia o Sr. Visconde Palmerston t. 
&.• &.• &.• 

N.0 25 

Nola do Coosellteiro Joaquim Cesar de Figaniere e Morao, Minis
tro de Portugal nos Eslados Unidos, a Jlr. Daniel Webster, 
Seeretario d'Estado da mesma Republica, apoiaudo as reclama
roes de subditos Pot·tugnezes por causa da caplura de navios 
pelos corsarios drbai~o da baudeira de Artigas, etc., e pro
pondo uma Cornmissao para o exame e dccisao das rncsmas. 
(Tradnc~ao do I11glez). 

Lega«;ao de Sua Magcstade Fidelissima. 
Nova York, 7 de Novcmbro de i850. 

0 abaixo assignado, do Conselho de Sua Magestade, e Ministro 
nesidente de Portugal nos Estados Unidos da America, teve instruc-

t INtERVBN~io EsrnAMKIR11 etc. em Portugal no anno de tSn, Porto, 18{8, 
pag. 113. Documentos reproduzidos do Livro Azul do Governo Britaooico. 



154 

~toes do seu Governo para submetter :\ eonsiderac;ao do Honourable 
Daniel Webster, Secretario d'Estado dos mesmos Estados Unidos, a 
seguinte exposic;ao, em favor de reclamac;oes de sobditos Portogoe
zes contra o Governo Americana, pela captura de navios Portoguezes 
e seus carregameotos, feita nos annos que decorreram de fSl6 a 
fS~S por corsarios aprestados e esquipados nos portos dos Estados 
Unidos, prioeipalmente no de Baltimore, debaixo da bandeira dos 
Estados insurgentes da America do Sui, e com especialidade de 
Artigas. 

:Mais de sessenta navios Portuguczes c suas eargas Coram apresados 
e roubados, tendo-sa dos mesmos apoderado os eaptores para seu 
proprio uso. 

0 apresto destes navios em Baltimore foi publico o notorio, e 
muitos dos principaes cidadaos daquella cidade, incluindo o Sheriff 
e o Administrador do correio, foram chamados aos tribunaes, como 
proprietarios ou intercssados nesses corsarios. 

E bern sabido que o nota vel cbefe da Banda Oriental, Artigas, nao 
ostentava um unico porto de mar, nao tinba navios, nem marinhei
ros, e que os eorsarios que arvoravam a sua nao reeonbeeida ban
deira eram pela maior parte tripulados e eommandados por cidadaos 
dos Estados Uoidos, e em alguns casos os offieiaes eram commissio
nados na marioba dos mesmos Estados Uoidos. 

0 abaixo assignado pede lieenc;a para observar que ao Goveroo dos 
Estados Unidos cumpria cmpregar algoma diligencia para impedir 
semelhante procedimento de seus cidadaos, e que nao o tendo fcito 
existc uma justa reclamac;lio por parte do Governo Portuguez, em 
favor de seus prejudicados subditos contra os Estados Unidos, pela 
importancia das perdas que so[reram por tal motivo. 

:Mr. de Figanicre aqui chamara a attenc;ao do Honourable :Mr. 
Webster para o estado das negociac;oes entre os dois Governos a e8tll 
respeito. Logo no aono de fSi 6, o Cavalheiro CorrM. da Serra, 
Plenipotenciario de Sua :Magestade Fidelissima, deu conhecimento a 
Mr. James Monroe, entao Secretario de Estado, destes illegaes arma· 
mentos em Baltimore. Em Marc;o de iSIS, aquelle Ministro pediu 
indemnisac;oes ao Governo dos Estados Uoidos pelos prejuizos sof
fridos por subditos Portuguezes, em resultado dos apresameotos 
feitos pelos ditos corsario::, a cuja reclamac;ao o Secretario de Estado, 
em Nota datada de i4 do dito mez, respondeu aque o Executivo, 
tendo usado todo o seu poder para impedir o armamcoto de oavios 
nos seus portos, contra Nac;oe com quem cstava em paz, e tendo 
posto em exeeuc;ao os actos do Congresso para manter a neutralidade, 
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nio podia considerar-se otrigado a lndemnisar indlviduos estranhos, 
por perdM provenientes de aprosamentos sobre os quaes os Estados 
Unidos nao tinbam mando nem jurisdicc;ao». 

0 abaixo assignado de boa vontade admitte que, se o Executive 
dos Estados Unidos tivesse empregado todo o &eu poder para obstar 
ao armamonto de navios dentro do seu territorio, e a que sahissem 
dos seus portos contra o commercio de Portugal, nenhuma reclama
cao se poderia formular por parte ou em beneficio de subditos Por
tuguezes contra o Governo dosEstados Unidos, e que o unico remedio 
seria ir contra os aggressores perante os tribunaes dos Estados 
Unidos. Mas de facto o preparative destes corsarios foi tao notorio, 
que, se por parte dos Estados Unidos se tivesse empregado assidua 
diligencia, o damno teria sido prevenido. 

0 Cavalheiro Corr~a, em outra communicac;ao dirigida ao Secre
tario de Estado, datada de 16 de 1ulho de IS20, renovou o seu pedido, 
e propoz que os Estados Unidos nomeassem Commissaries •com 
plenos poderes para conferir e accordar com os .Ministros de Sua 
Magestade no que exigiam a razao e a justic;a•. 

Em outra communicac;lio dirigida por aquelle Ministro a Mr. 1. Q. 
Adams, em data de 26 de Agosto do mesmo anno, davam-se os nomcs 
dos otll.ciaes da marinba dos Estados Unidos, que em Outubro de 
iSiS haviam embarcado e servido a bordo da escuna armada •Ge
neral Artigas». A dita escuna fez-se (le vela debaixo da denominada 
bandcira de Al'tigas, e cruzou por alguns mczes na costa do Drazil, 
apresando varios navios Portuguezes, entre os quaes o •Socicdade 
Feliz• que foi levado a. Baltimore. 

Os nomes dos ditos otll.ciaes, como foram indicados pelo Sr. Com~a, 
eram os Tenentes Peleg e Dunham, de Rhode Island, e o Guarrla. 
marinha Augusto Swartout, de New York, e Benjamin S. Grimke, 
da Carolina. do Sui. 

Mr. Adams, em uma Carta. dirigida ao Ministro Portugucz, datada 
de 30 de Setembro de lS20, recusou a nomea~ao de Commissarios, 
como fOra proposto, e ponderou que os subditos Portuguezcs que ti
vessem sido prejudicados podiam recorrer aos tribunaes de justic;a, 
mas que ·por quaesquer actos de cidadaos dos Estados Unidos, com
meltidos (6m da sua jiwisdicriio, e alem da sua al~ada, niio era res
ponsavel o Governo do:; Estados Unidos •. Mr. Adams accrescentava 
que na guerra com a America do Sul, em que Portugal ha.via por 
alguns annos tomado parte, •nao tinha. o Governo dos Estados Unidos 
favorecido ou permiltido viola~ao alguma de neutralidade pelos seus 
cidadaos•. 
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0 abaixo assignado, sem querer imputar cu1pavcl negligencia ao 
Governo dos Estados Unidos neste particular, pede licen~a vara. 
observar que a cidadaos dos Estados Unidos foi permittido, cmquanto 
permaneciam nos limites da sua jurisdic~tao, e debaixo da al\}ada do 
Governo, aprestar navios armados, para sairem dos portos dos Es
tados Unidos, tripulados por cidadaos Americanos, com o fim de fa
zerem presas sobre o commercia de Portugal. 

0 Governo de Sua Magestade Fidelissima, e o abaixo assignado, 
promptamente admittem que o Govcrno dos Estados Unidos nao 
apoiava nem favorecia estes procedimenlos, o que scria uma viola~o 
directa da lei natural, do Direito das Gentes, e das leis dos Estados 
Unidos ; mas parece que o Goverlio Americano foi ate certo ponto 
remisso om nao emprcgar maiores esfor~tos para impedir que seme
lllantes expedi\}iies se levassem a efJeito, e que alguma rcsponsabili
dade lhe rcsu1ta de uma tal negligencia. Em Abril de iS~~ o Sr. Jose 
Amado Grebon, Encarregado de Negocios de Portugal, em Carta di
rigida ao Sccrctario de Estado, pediu que •se escolhessem Commis
sarios por parte do ambos os Governos para arlJitrarem as indemni
sa~toes justamente devidas aos subditos Portuguezes, palos prejuizos 
sofJridos em consequencia das piratarias sustentadas pclos capitacs e 
recursos dos Estado~ Unidos•. 

A este pcdido respondeu o Secretario do Estado, em 30 do referido 
mez, que nao podia annuir a nomea~ao do Commissaries para o nm 
proposto, dizendo •que era urn principia rcconbecido e bern entcndido 
que nenhuma na9iio e responsavel para. com outra palos actos com
mettidos pelos seus cidadaos f6ra da sua jurisdic~tao, e dos limites 
da sua al~tada•. 

Mr. Webster nao deixara de reconhecer que a queixa e rca.Imente 
fundada nos actos commettidos por cidadaos Americanos dentro da. 
jw·isdic~o dos Estados Unidos e da a.IQada do sou Governo; isto e, 
no a presto de armamentos dentro dos portos dos Estados Unidos para 
ospoliar o commercio Portuguez. 

Este assumpto tern sido desde aquella data por vezes rcnovado j:i. 
verbalmente, j:i. pela correspondencia dos Srs. F. S. Constancio, J. 
Barroso Pereira, e Torlades de Azambuja ate o anno de t835; e pela 
renova~ao das antigas reclama\}Oes dos Estados Unidos contra Por
tugal tanto o abaixo assignado, como o seu Governo, tern repetida
mente alludido a estas protrahidas e seguramente mais importantes 
contra-roclama\}Oes. 

0 Diroito das Gentes, neste particular, nao parere de forma alguma 
duvidoso. Vattel (L. ~ c. 5 sec. 7~ a 77) estatue que «a na~tao ou o 
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soberano nao deve permittir que os respectivos cidadaos commettam 
injuria aos subditos de outro estado, e muito menos que offendam 
esse outro estado; e isto nao s6 porque nenhum soberano deve 
consentir aos que tern debaixo do seu mando a violattao dos preceitos 
da lei natural, que prohibe todas as injurias, senao tambem porque 
as na~toes devem respeitar-se mutuamente, abstendo-se de toda a 
offensa, de toda a injuria, de to do o damno, em uma palavra de tudo 
quanto possa prejudicar os outros. Se urn soberano, que p6de cooter 
os seus subditos dcntro dos limites da justitt-a e da paz, eonsentir que 
l'lles injuriem uma na~tao estrangeira collectivamente, ou em qualquer 
dos seus membros, fara nao monos injuria a essa nattao que se ella 
proprio a offendesse. Em summa a segurantta do estado e a da so
ricdade requer que todo o soberano attenda ao seguinte: se doixardes 
sem freio os vossos subditos contra as na~toes estranhas, estas pro
cederao da mesma forma contra v6s, e em Iogar das amigaveis rela
ttiies que a natureza estabeleceu entre todos os homens, nada mais 
veriamos do que uma vasta e medonba scena de pilbagem entre 
nattiio e natt-lio,. 

Parece ao abaixo assignado que a unica questao que deve ser 
oxaminada e se o Govorno dos Estados Unidos, pelo emprogo de uma 
rasoavel diligencia, podia impedir que os seus cidadaos saissem dos 
seus portos em navios armadas para cruzarem contra o commercia 
de Portugal, isto e, contra uroa natt-ao amiga com quem os Estados 
Unidos estiveram sempre em paz e mantiveram nao inton-ompidas 
rolattiies commerciaes. 

0 D1reito das Gentes, como tern sido modernamcute entendido, esta 
fielmente exarado no parecer n.• 290, de iO de Janeiro de :f.8t8, da 
Commissao de Relattoes Exteriores, t5.• Congresso, i.• Sessao: 

uE materia de notoriedade publica, diz o parecer, que duas das 
possoas que successivamente tiveram o mando na Ilha Amelia, com 
auctorisatt-ao do Governo ou sem ella, expediram cartas de corso, em 
nome dos Governos de Venezuela e do Mexico, a navios aprestados 
nos portos dos Estados Unidos. e pela maior parte tripulados e guar
necidos pelos nossos compatriotas, com o tim de se apoderarem da 
propriedade de natt-oes com quem os Estados Unidos estao em paz: o 
resultado immed.iato do consentimento de taes armamento~, em me
noscabo das nossas leis, seria malquistar os Estados Unidos com todas 
as nal{oes cujo commercia com o nosso paiz tivesse soffrido por some
lhantes extorsoes, e se nfio {ossem impedidos pot· todos os meios ao 
alcance do Governo, auctorisariam reclamatt-oes dos subditos dos Go
vernos estrangeiros por indemnisattoes a custa da nayao, em vit·tude 
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de pres as {eztas pelos nossos, em navios esquzpados nos nossos portos, 
e protegidos, como nao poderia deixar de ser allegado, pela propria 
negligencia em se adoptarem os meios necessarios para a sua t•epru
slio.» (AMERICAN STATE PAPERS, vol. IV pag. 1.33). 

0 abab::o assignado respeitosamente observa que as presas em 
questao Coram feitas por cidadaos Americanos, em navios esquipa
dos nos portos dos Estados Unidos, e que o apresto de taos navios, 
como na verdade acredita, •niio foi impedido por todos os meios ao 
alcance do Governo•, mas que houve •negligencia em se adoptarem os 
meios necessarios para a repressao• de taes oxpedittocs. 

A publica natoriedade d'estas expedit,li'les e facilmente demonstra
da. Qualquer referencia ao •Nile's Register•, ou outras publica~oes 
da epoca, bastara para esse fim, e nada era mais geralmente ~abido 
em Baltimore do que serem taes expedit,li'les cou:mummente prCJI:I ra
das n'aquelle porto. E na verdade nao so cram os corsarios esquipa
dos em Baltimore, mas ate costumavam trazer ahi as sua$ presas 
para serem VE'ndidas. 0 Governo dos Estados Unidos, empregando 
a diligencia devida, poderia tor tido conhecimento d'estes factos, e 
obstado a saida dos corsarios. 

0 chefe Artigas nao possuia urn unico porto, como ja foi ponde
rado, e os denominados corsarios nao davam garantia de que pro
cederiam no sou cruzeiro segundo as leis e usos da guerra, trazendo 
as suas presas para serem julgadas. Eram mais deprcssa piratas do 
que corsarios, e o Govcrno dos Estados Uuidos, como rcspoitosa
mente se observa, devcria ter proccdido de maneira que ellectiva
mcnte obstasse as suas t•epetidas e por longo tempo continuadas es
poliattoes. D'estes denominados corsarios bavia grande numcro: pelo 
menos vinte e oito ou trinta, fazendo presas contra o commercia de 
Portugal. 

As Auctoridades do Estado de Maryland cram evidontemente re
mis::.as em permittirem estas prepara~oes guerreiras no porto de 
Baltimore, e como nenbuma rcclamaQao p6de ser faita por parte de 
Portugal contra aquellc Estado, todas as queixas fundadas sobre a 
negligencia das Auctoridades territoriaes, devem forttasamente ser 
feitas contra o Governo dos Estados Unidos, e este Governo o per
tanto responsavel, como entende o abaixo assignado, por aquella 
negligencia. 

Em alguns casos, como fica dito, os corsarios traziam as presas 
aos portos dos Estados Unidos, e as cargas eram vendidas; sobre 
essas cargas impunbam-se direitos, e pagavam-se como se fossem 
de uma importa~o regular. 0 abaixo assignado entende ser de jus-
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tic;a que taes direitos, com os respectivos juros, sejam devolvidos 
ao Governo de Sua Magestade para serem entregues aos interessados 
nas mesmas cargas. 

Mr. de Figaniere pede Iicenc;a para referir n'este Iogar, como 
excmplificac;ao, os particulares de uma das presas de que ha motivo 
de queixa. 0 navio •Monte Alegre» medindo para cima de 800 toue
ladas, com uma mui valiosa carga de generos coloniaes, foi apresado 
no dia. 5 de Junho de !820, na sua viagem da Bahia para Lisboa, 
nas aguas dos Ac;ores, pelo brigue corsario •La Fortuna• debaixo do 
commando de John Chase, e levado a Baltimore. Tnstituiram-se pro
redimeotos judiciaes n'aquella cidade contra o dito capitao e proprie
tario do brigue •La Fortuna•, sendo embargadas presa e carga. 

Provou-se que a propriedade aprezada era Portugueza, e que " 
cnt·~ario fora armado e csquipado em Baltimore, c tinha saido d'aquelle 
porto onde seus donos e commandante, cidadaos dos Estados Unidos, 
residiam. Decidiu-sc em conformidade que a captura era. illegal; mas 
e rlaro que esta decisao nlio aiTecta. de modo algum o motivo de 
IJUcixa contra o Governo dos Estados Unidos, pola falt:J. da devida 
diligoncia., por parte das Auctoridades dos mesmos Estados Unidos, 
om nao obstarem a que o brigue •La Fortuna• (que fez muitas ou
tras presas va.Jiosas) se armasse e esquipasse, como fica dito. 

Em todos os casos, julga o abaixo assignado, Coram infructuosas 
as reclamac;oes dos subditos Portuguezes dirigidas aos tribunaes dos 
Estados Unidos, contra individuos particulares, cidadaos dos mesmos 
Estados, implicados n'estes apresamentos: umas vozes pela. impossi
bilidade em que se acbavam os compradores dag presas ou das car
gas de pagarem o prCQO da compra, sendo as vonua~ feitas por ordem 
dos tribunaes, pelo credito dado aos compradores, quando essas ven
da.s judiciaes se rea.lisavam; outras, como se tom exposto ao a.baixo 
assignado, pela. oppressora influencia das partes intcressadas contr:J. 
o rcclamante estrangeiro. 

Usando da linguagem da Commissao de Relac;oes Exteriores, a. que 
acima se allude, os subditos de Sua. Magestade tern jus a uma in
demnisa~ao a. expensas dos Estados Unidos, se as cxpedic;oes de 
rorso ou pirataria. de que so trata nav Coram reprimidas por todos os 
moios ao alcance do Governo Americana; e com quanto as partes 
prejudicadas possam tambem perseguir os malfeitores civil ou cri
minalmente, perante os tribunaes dos Estados Unidos, !'.>se direito, 
lorna :1. repetir o abaixo assignado, de modo algum sc oppoe ou in
valida a. reclamac;ao contra o Governo dos Estados Uniuos, fundada 
nas rasoes que ficam expendidas. 
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Na verdade, em quasi todos os casos o direito de demandar os 
aggressores, seria apenas urn recurso nominal. E provavel que nunca 
se podesse recuperar dos corsarios o valor do navio apresado e sua 
carga, e em nenhum caso poderiam ser compensados os prejuizos 
so1Jridos pelo mau exito da viagem, e perda da liberdade das tripu
Ia~es respectivas. 

Mr. de Figaniere pede de novo licen~a para submetter, em nome 
do seu Governo, ao Honourable Daniel Webster a primitiva proposta, 
como o unico expediente adequado que se lbe offerece para se chegar 
a uma justa e equitativa conclusao d"este tao protrahido assumpto : 
que se nomeem Commissarios que verifiquem quaes os navios e suas 
cargas, apresados por navios armados em corsarios pcrtencentes aos 
portos dos Estados Unidos, possuidos, commandados e tripulados por 
habitantes dos mesmos Estados, assim como o valor de taes n:~vios 
e cargas, e o prejuizo so1Jrido em resultado de taes apresamcntos, e 
que a sua importancia seja satisfeita pelo Governo dos Estados Uni
dos ao Governo de Portugal, para indemnisa~o das partes lesadas. 

Propoe-so alem d'isso que as unicas questoos que se devem deixar 
a decisao dos Commissarios, sejam as de facto a que acima se allude. 
A exac~ao da proposi~ao geral estatuida pela Commissao do Rela
~oes Exteriores, com referencia a responsabilidade dos Estados Uni
dos, pela sua negligencia na adop~ao dos meios necessarios para re
primir expedi~oes de corso ou de pirataria, sera, como e de esperar, 
promptamente reconhecida. pelo Governo actual. 

A unica questao, pois, que tern de ser decidida e se as expcdic;Qes 
de pirataria dos portos de Baltimore e outros dos Estados Unidos, 
nao podiam bavor-se impedido por parte das Auctoridades do rospe
ctivo Esta.do ou da Federa~lio, se estas tivessem empregado a dili
gencia que a natureza do caso pedia, 

Parecc ao abaixo assignado que a questao assim formulada s6 
admitte uma resposta, e essa em favor das reclama~oes de que se 
trata. 

Vai aqui junta a lista de algumas das presas feitas por corsarios 
Americanos sob a denominada bandeira de Artigas e outras insur
gentes da America do Sui. 0 valor dos navios e seus carregamentos 
orQa, segundo o calculo do abaixo assignado, em quasi dois milhOes 
de pesos, sem incluir perdas e damnos, nem juros. 

Os documentos necessarios, em apoio das reclama~oes, serao mi
nistrados aos sobreditos Commissarios que forem nomeados para os 
examinar, se o principio por que pugna o abaixo assignado ft'Jr ad
mittido, como espera que o seja, pelo Governo dos Estados Unidos. 
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0 abaixo assignado, Ministro de Portugal, aproveila esta oeeasiao 
para oiTerecer de novo ao Honourable Daniel Webster, Seeretario de 
Estado dos Estados Unidos, a seguran~ta da sua mais distincta con· 
sidera'tao. 

Honourable Daniel Webster 
Secretario de Estado 

&..• &..• &. .• 

FJGANIEBB B MORAO 

N. B. Annexa a Nota esta uma lista doa nome1 de 61 navioa total· 
fllnlle apresados, ou cujas cargas (oram parcialmente roubadas pelo1 
coraat·ios 1• 

1 Sahiu esta tradu~ilo no jomal de Lisboa A EsPIRANf,&, nos N.•• H7 e 150, 
de 28 do Fevoreiro e 3 do Marc:o, de 18113. 0 tcxto original ioglez foi publicado 
em I S.'H pelo Governo dos E:tados Uoidos: vide AMRRICAN Sun P APiftS; 3~.d 
CIJflgreu, 111• Sess. (H. of Reps.) E:&eculive Doc. N.• 53; Portugal - Claimt, 
pag. 19:1, e segg. - A Nota supra foi cilada varia,; veze11 com louvor, e como 
auctoridade, pelo Conde Russell, Ministro dos Negocios Estrangciros d'lngla
terra, nas negocinc:oes Acerca das reclamac:Ges Americanas occasiooada& polo 
•Alabama• e outros corsarios : Vejam-se as Notas de Lord Russell no Mioistro 
Americano, de ' de Maio, 30 de Agosto, e '! de Novembro de 1865, no res
pectivo BLUB Boo~>; ou na publicac:ao official do Governo dos Estados Uoidos 
- PAPIRS RELATING TO F oasiON A PFAJRS, 1" Sess. 39th C011gr., Parl. I pp. 358, 
1113 e Gn. - Do assumpto tambem se occupou o Times, de Londres, no seu 
o.• de 31 de Marc:o de 186{ p. 9, citando ainda outra Nota do Cooselbeiro de 
Figaoiere e Morllo sobre as ditas reclama~oes. 

11 
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N.0 26 

Carta do Conde de Lanadio, Ministro de Portugal em Londres, ao 
Principal Secretario d'Estado na Reparti~ao dos Negocios Es
trangeiros, participando-lhe a otre rta de me!l ia~ao que o Governo 
Portugncz acabava de fazer ao do Brazil para o restabeleci
mento das rela~oes diplomaticas entre este e a Gran-Bretanha. 
(E traduc~ao da Ch.ance!laria Brazileira ). 

L!Jndres, 26 de Junho de :1863. 

My Lord 

Em conforminade do desejo expressado por V. Ex.• tenho ora a 
honra de repetir por escripto o que hontem verbalmente lhe com
muniquei. 

Recebi ordem do meu Governo a fim de communicar a V. Ex.• 
que o Governo de Sua Magestade Fidelissima, em urn Despacho diri
gido ao Ministro de Portugal na Corte do Rio de Janeiro, com data 
de. :12 do corrente mez de Junho, ordenou-lhe que fizesse constar ao 
Govcrno do Imperador do Brazil o desejo, de que se acha possuido 
El.Rei de Portugal, de cooperar para a reconciliagao do Governo do 
Brazil com o de Sua Magestade Britannica. 

Levando ao conhecimento de V. Ex.• esta resolu~ao do meu Go
verno, nutro as mais sinceras e fervorosa~. esp eran~as de que os bons 
officios do meu Augusto Soberano consigam a reconciliar,;ao de dois 
Soberanos, os mais intimos Alliados de Portugal. 
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Aproveito a oc~asiao para reiterar a V. Ex.' a seguranc;a da alta 
considera<;;ao, com que tenho a honra de ser, 

My Lord 

De V. Ex.• 
o mais obediente e humilde servo 

LAVRADIO. 

A Sua Excellencia o Conde Russell 1• · 

&.• &.• &.• 

Sr. Conde 

Carta· em resposta a antecerlenie. 
(Tra!lnecao da .mesma Cllanceliaria). 

Foreign Office, 27 de Junho de 1863. 

Muito agrade\:O a vossa Communieaviio de hontem, e regosijar-rne
hei se por ventura, os bons officios do nosso Fiel Alliado El-Rei de 
Portugal poderem restabelecer as rela<;;oes de amiz:tde entre a Gran 
Bretanha e o Brasil. 

Ao Sr. Conde de Lavradio 2• 

&.• &.• &.• 

Tcnho a honra de ser 
vosso obediente e humihle criarlo 

RussELL. 

1 RESTABELECIMENTO DAS REL. DIPL0:\1. ENTnE 0 BRHIL E A Gr.AN-BRETANHA 

POR MEDIA!;io DE S. M. EL-REI DE PonruG1L; publica~ao Jo Governo Brasileiro 
de 181>6, a pag. 3. 

: lbid. pag. 3. 

* 
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N."28 

Nota do Conselheiro Jose de Vasconcellos e Sousa, Jrioistro de Por
tugal no Rio de Janeiro, ao Miuistro dos Neyocios Eslrangeiros 
do Brazil , instaodo por uma resposta a olferta de mediat:ao. 

Lega~ao de Sua Magestade Fidelissima. 
Rio de Janeiro, em 7 de Outubro de !863. 

0 abaixo assignado, Enviado Extraordinario e Miuistro Plenipo
tenciario de Sua Magestade El-Rei de Portugal, teve ja a honra de 
communicar verbalmento ao Ill .... e Ex.•• Sr. Marquez d'Abrantes, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros de Sua Ma
gestade o Imperador do Brasil, a necessidade em que se acbava, em 
virtude do ordens terminantes, recebidas do seu Governo pelo ultimo 
paquete, de procurar obter de S. Ex.• uma. declara~ao clara e ex
pressa so!Jre a acceita~ao ou recusa, por parte do Governo Imperial, 
da media~ao offerecida pelo Governo de Sua Magestade Fidelissima 
- communicada em devido tempo a S. Ex.• o Sr. Marquez d'Abran
tes, em conrerencia, por intermedio do abaixo assign ado- no sen
lido de concorrer para o restabelecimento das boas rela~oes entre o 
Govcrno de Sua Magestade o Imperador e o de Sua Magestade Bri
tannica. 

0 abaixo assignado pede ora licen~a para recapitular succinta
mcnte o que na alludida occasilio expoz a S. Ex.• 

Nos primeiros dias do mez de Agosto passado, o abaixo assignado 
deu conhecimento ao Ex."'• Sr. Marquez d'Abrantes das ordens su
periores, que havia recel;lido para offerecer ao Governo de Sua ~la
gcstade Imperial a coope1·a~ao do Governo Fidelissimo para o resta
belecimento das boas rela~oes entre o Brazil e a Gran-Breta.nha. 
Mostrando-se S. Ex.• o Sr. Marquez d'Abrantes muito reconhecido 
aquella prova espontanea dos bons desejos do Governo de Sua Ma· 
gestade Fidelissima, nao tomou todavia uma deliberaoao definitiva, 
deixando entender, que o momento opportuno nao era ainda chCiado, 
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para que da media«;ao, no passado conllicto, por parte de uma tflr· 
reira Potencia sortisse o etTeito desejado, assovcrando ao mesmo 
tempo o apre<;o e a confian~a inteira, que !he merecia a offerta do 
Governo de Portugal. 

lnteirado o mesmo Govr.rno do modo por que fOra acolhido o seu 
otTerecimento, com qoanto vis o n'elle motivos para se lisongear dos 
!lrntimentos manifestados pelo Governo de Sua l'tfagestade o lmpera
dor, nao podia deixar de notar ao mesmo passo certa hesita(/io, que 
o induz a dovidar se a sua ofTerta COra recusada ou adiada. 

Esta incerteza collocoo o Governo Fidelissimo na posi<;ao desagra
davel de nao poder dar resposta satisfactoria as rrequentes pergun
tas, que !he tern sido feitas polo Governo Britannico sobre este nego
cio tao importante. 

gspera, pois, o a baixo assignado, e tern ordcm formal do Governo 
do Seu Augusto Soberano para solicitar do Governo Imperial seja 
~ervido declarar com a lcaldadc e franqueza que lhe sao proprias, se 
aeceita, recusa ou adia para m;~is tarde, a media~ao do Governo de 
Sua l\fagestad~ El-nei do Portugal n'esta questao de tanto melindre, 
a flm de que possa transmittir pelo paquete, que sahira para Lisboa 
dcpois de amanha, a dcclara(jao categorica, que nao poe em duvida 
qucrt)ra S. Ex.• o Sr. Marquez d'Abrantes subministrar-Jho. 

0 abaixo assignado aproveita esta occasiao para otTerccer de novo 
a S. Ex.• os protestos da sua mais distincta estima e mui subida 
cunsidera~ao. 

JoSE DE VASCONCELLOS E SOUSA. 

A S. Ex.• o Sr. Marquez d'Abrantcs t 
&.. • &.. • &..• 

t IBm. pag. t. - Veja-se o modelo N.• 38. 



t66 

N."20 

Nota Collectiva do Enviado Extraordinario e llinistro Plenipoten
ciario de Portugal, dos Ministros Resideutes de llespauba e de 
ltalia, do Eocarregado de Negocios interioo de Fran~a, e do 
Coosol Geral de Suissa, dirigida ao Ministro e Secretario de 
Eslado dos Negocios Estraugeiros do Brazil, relativameote a 
interpreta~ao dada pelo Go\Crno Imperial ao artigo sobre c suc
cessoes, das respectivas Convcn~oes Consulares. 

Rio de Janeiro, t.• de Maio de t86i 

Sr. Ministro 

Os abaixo assigna dos, Reprec:entantes de Portugal, Ilespanha, lta
lia, Fran~a e Suissa, junto da Corte Imperiat adoptando o modo es
rolhido oflkiosamente por Y. Ex.•, tllm a honra de lhe dirigir colle· 
ctivamento a preseote Nota para the razer constar que seus Gover
nos, aos quaes commuoicaram opportunamente a dissidencia nota
vel que surgiu entre riles e o Govrrno Imprr ial, :icrrca da intrrpre
tat,:ao dada por este ultimo i~ c~ lausula relativa as ~uccessOrs das Con
vcn~ocs Conr.ularcs cclebradas entre as mcncionadas Poteocias e este 
Imperio, lhes transmiuiram sohre este tao importantc assumpto as 
mais preci!las e r11t••goricas instruc~ocs. 

Os abaixo assignados sao, pois, obrigados a declarar com todas as 
auencoes devidas a Y. Ex.• · 

L • Qne, segundo a convir~ao dos rert'ridos Goveroos, a interpre
ta~ao de que se trata, e que e sustcntada pelo Governo Imperial re
lativamente a citada clausula, oao p6dc de modo algum scr acceita, 
quer se con~idere o seu !'entido Iitteral, ou o cspirito em que foi con
crbida, qul'r se procure explical-a pela sua doutrina e pratica mais 
habitual, como claramento o provam as Conven~ocs analogas quo ja 
celebraram entre si. 
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! .• Que, de conformidade com essa mesma doutrina, nas succes
sOP.s em geral, sejam testamentarias, ou ab inteslalo, cabe indeclina
velmente a interven~o do Consul da Na~o do fallecido, sem que 
em caso algum sirva isso de embara~;o a que os bens immoveis fiquem 
sujeitos :is leis do paiz onde estao sitQS. 

3.• Que, segundo a jurisprudencia seguida em casos identicos, o 
Consul toma conta de todas as successi'5es de seus nacionaes, procede 
a sua administra~;ao e liqnidaliao, e pratica em ~umma todos os actos 
neccssarios, salvo os de natureza contenciosa1 cuja resolu~o per
tenre exclusivamente aos tribunaes do Paiz. 

4..• Que, divergindo essencialmente d'esta juri!lprudeQcia e inter
prcta~ao do Governo Imperial, elles v~em-se obrigados, em sen pro
prio nome e no de sen Governo, a declaral·a infundada e attentato· 
ria dos direitos concedidos aos respectivos Consoles por Tratados 
solemnes, cuja execu~o elles t~m a absoluta obriga~o de manter. 

Feita esta declara~ao, os abaixo assignados, ao passo que mani
f•'stam os sentimentos de benevolencia e amizade de que ellijs e seus 
Governos sao animados para com o Brazil, devem pedir com instan
ria a V. Ex.• que consinta em contribuir qnanto lhe seja possivel 
Jlara fazer cessar com brevidade uma dcsintelligcncia que profunda
mente deploram, e cuj a continua~o causaria infallivelmente grave~ 
Jlrcjuizos aos seus rcspectivos nacionaes. 

Os abaixo assignados aproveitam esta occasiao para renovar l\. 
v. Ex.• a seguran~;a da sua mui alla consideraliao. 

J. DE VASCONCELLOS E SOUSA - J. BLANCO DEL V ALLE 

- F E-COMTB P. DE BREDA -EUG. E MILIO RAFFARD. 

A Sua Excellencia o Sr. Joao Pedro Dias Vieira 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios E~tran~eiros t 

&.. • &.. • &..• 

t JoRt~AL oo Co:~rnRRCJO (do Rio rlc Janeiro), do 'lO do A p;o~to de 186t. - No 
Rnnwro da mr~ma rolba , de ~i ric Asosto do dito anno, publtcou-se lambem a 
rr•po•la desfa,·or~vcl, alia:; urrazoada, do ~J ioistro dos Nollocios Estrangeiros, 
datada de 20 de Julbo de 186( . 
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N.0 30 

Elfraete da Carta do lioistro de Portugal em wndres, ao J•rin
eipal Seeretario d'Estado oa Ueparti~io dos Negocios Estrangei
res, propondo a reTisio on substitui~io do Tratado de Commer
elo de i8.U. 

Lega~o de Portugal, i6 de Agosto de t866. 

My Lord 

Permitta-me V. Ex.• que lhe renove por escripto a proposta que, 
por ordem do meu Govemo, eu live a honra de Jhe apresentar ver
balmente em 6 do corrente; a saber: Que achando-se o Govemo de 
Sua ?tlagestade Fidelissima convencido de que o Tratado de Com
mercio celebrado em 3 de Julho de !84~. entre Suas "Magestades Fi
delissima e Britannica, nao podia satisfazer as actuaes justas exigen
rias do commercia dos dois respectivos estados, eu havia sido au
ctorisado pelo Governo de Sua ?Jfagestade Fidelissima a propor ao de 
Sua ?tlagestade Britannica a revisao do mencionado Tratado, ou antes 
a sua sobstitui~o por urn novo Tratado sobre bases mais larg:ts, e 
quanto possivel, mais approximadas dos principios da Jiberdade do 
commercio. 

Acceita pelo Governo de Sua Magestade Britannica a proposta de 
uma negocia~ao para a revisao ou substitoi<;ao do Tratado de Com
mercia de l84~, estou auctorisado a declarar a V. Ex.•, que o Go
vemo de Sua Magestade Fidelissima (mediante uma j osta compensa
rtlio por parte do Governo de Sna Magestade Britannica) esta resol
vido a fazer modifica<;oes nos direitos que pagam nas Alrandegas 
Portugne:r;as os productos naturaes e de industria da Gran-Bretanha. 

Nao e esta a occasiao de examinar circumstanciadamente quaes 
as compensaQOeS que ao Governo de Sua Magestade Fidelissima lhe 
parece ter direito de propor em troca das conces50es que offerece; 
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mas nio sera talvez f6ra de proposito renovar uma observa~io, que 
ja verbalmrnte tive a honra de submelter a V. Ex.•: que, sendo o 
vinbo o mais valioso producto de Portugal, o Govcrno de Sua Mages
lade Fidelissima sera generoso nas ~uas concessoes, se o Governo de 
Sua Magestade Britannica sc prestar a rcdozir o direito sabre vinbos, 
e sohretudo substituir a escala alcoolica, como base d'esse direito, 
por outra mais justa, e, permitta-me V. Ex.• que o di~a, mais con
forme aos verdadeiros principios economicos e intercsses do com
mcrcio dos dois paizes. 

0 que acabo deter a honra de expor a V. Ex..• parece-me suffi
ciente para o Governo de Sua Magestade Britannica poder resolver 
se acceita ou olio a proposta de negociac;ao para a revisao do Tra
tado de Commercia de t.842 e sua sub~titui~ao por urn outro. Se po
rem V. Ex.•, antes de tamar a sua resolu~ao, carecer de alguns es
clarecimentos, eu me apressarei a tcr a honra de lh'os transmittir 
por escripto ou verbalmente, como V. Ex.• m'o determinar. 

Tenho a honra de ser com a mais alta considera~o, 

De V. Ex.• 
muito attento venerador e creado 

CO:'lDE DE LAVRADIQ. 

A Sua Excellencia Lord Stanley ' 
&.• &.• &.• 

1 LrVRo BRANCO de 1872, Tom. Ill, p. 18. Sobre este assumpto, vejam-se 
ainda aa Cartas do mesmo Conde a pp. 1i0 e t2fS do dito Livro Branco, e o 
noseo modelo N. • t 0. 
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N.0 31 

Carla do Ministro 1le Portugal em Londres ao Principal Seeretari& 
ti'Eslado na Hcparti~ao dos Negocios Estrangciros, reelamando 
o pagamrnto ,Ja somma em que o Governo llri lannieo fora con
demnado pela Commissio Mixla, o os respectiros juros. 

LegaQao do Portugal. 
Londres, t6 de Novcmbro de t868. 

My Lord 

Tendo o Command ante do vapor de guerra de Sua 1\fagcstade Bri
tannica ·E~poir• aprel'oado, no dia 3 de Ma r~o de t8GG, a barra mer
canto Portnf(ueza •Dahomey•, que se achava na franquia de Ague, 
cu~ta de l\1 ina, roi a dita barca logo depoi~ levada pelo aprcsador 
pcrante a Commissao Mixta Portugucza ~Britannica estabelccida em 
Loanda. 

A Commis~ao Mixta, dopois de observadas todas as prcscrip~iies 
do Tratado de 3 de Julho de t8~'!, absolveu, por seutcnr;a de 5 do 
Junho de i86G, a barca, e condemnou o ;~presildor a pagar ao apre
~ado a quantia do vinte e dois contos 0 sctenla e dois mil reis 
(22:072~000 r6is). Esta indcmnisaliao, segundo o que foi eslipulado 
no .\rtigo IV do citado Tratado e no Artigo V do seu Annexo B, de
via ter sido paga polo Governo de Sna Magestade Britannica no dia 
5 de Junho de J8G7, em que ~c comr,letava o anno da publica~ao da 
srnten\a d::t r.ommi~sao Mixta, mas nao o foi, posto quo sejarn dc
corridos mais do drzesetc rnezrs depois do prazo fatal marcado nos 
citados Artigo~ do Tratado de 3 de Jnlho de j812. 

Isto posto, o tendo, com muita justi.,;a, os proprietaries da ban·a 
· Dahomey• requerido o wmprimento da senten~,;a proferida em 5 do 
Junho de i866, pela competente Commis.iio llfixta, recebi eo ordem 
do Governo de Sua Magestade Fidelissima para, a vista do que dcixo 
expos~o, roclamar o cwnprimento do Tratado de 3 tle Julho de i8~2, 
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a!l!lim como o pagamento dos juros, a oontar do dia 5 de Junbo de 
1867, da somma que doveria ter sido paga no refer• do dia. 

Tenho a honra do scr corn a mai s alta considernQao, 

My Lord 

De V. Ex.• 
attento vencrador e criado 

CONDE DE LAVRADIO. 

A Sua Excelloncia o Conde Husscll t 

&.• &.• &.• 

N . 0 32 

Nota Verbal do \'isconde tie Balsemao, llinistro dos Nrgocios Es
tran!Jeiros, 1liri!Jida ao lfinistro Franccz tm lishoa , accosando 
a recep~ao do Ullimatum que este lhe enviara. 

0 Visrondo de Balscmao tom a honra. de offerecer os seus respei
tos a S. Ex.• o Sr. Gcnrral Lannes, ode accusar ao mesmo tempo a 
rerep~ao da Nota que S. Ex.• tile dirigiu na data do hoje, com ami
nuta da!l condir;oes do Tratado por S. _J';x.• proposto, com o fim de 
se a~signar scm perda de tempo. 

A gravH molelltia com que se acha o Viscondc de Ba l~emao o cm
bara~on de levar elle mesmo a Heal presen!(a do Principe Hegc•nte 
H'U amo os papeis que s. Ex.• lhe rt'metteu, mas nlio perdl'U tempo 
em os rr:msmittir ao Real conbecimonto do mosmo Scnhor; e tanto 
qno recrbrr a resposta. peclida, nao deixara do a tran~mirtir logo a 

1 Btus BooK; Class A; West Coast o{ Africa; Correr. respecting the Slav~ 

Tralk, etc., (186911 apresenlado ao farlamento em 1870, pag. 90 e seg. 
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S. Ex.• com a devida exac~o e brevidade. E que para servir e obe
deccr a S. Ex.• fica sempre prompto com o maior rendimento. 

Belem, em i6 de Dezembro de t803 '· 

N.0 33 

Nota Verbal do Embaixador de Portugal em Londres, ao Principal 
Secretario d'Estado na Repartitio dos Ncgocios Estrangeiros, 
remettcndo o extracto de om Despacho (Traduc~io particular). 

SOUTH A UDLEY STREET, 8 DE ABRIL DE i8~8. 

0 Marquez de Palmella desempenha o dever que lhe impoom as 
suas instruc~oes, apresentando officialmente a Sua Exccllencia Lord 
Dudley o extracto aqui junto do Despacho que recebeu ultimamente 
da sua Corte, e que teve a honra de ler integralmente a Sua Excel
lencia. Esta persuadido que as seguranc;as conlidas no mesmo, 
quanto a inleireza dos sentimentos de Sua Alteza Real o Infante Re
gente de Portugal, o a sua fidelidado om cumprir toda.s as suas pro
mossas, nao podem ser acolhidas sonao com sa.tisfac;..io pelo :Mioiste
rio de Sua ?tfagoslade Britannica. 

A Sua Excellencia Lord Dudley 2 

&.• &.• &.• 

' SR. BtnR, Suppt. etc., T. XIV p. 76. lncluta um··apontamento das ultimas 
propostas do General Lannes, que so podem ver no lognr citado. 

2 0 original [rancez nos Despaclws, etc., do Duque de Palmella T. Ill p. tn. 
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N.0 34 

Nota \'erbal do Cardeal Bernetti dirigida ao Eoearregadu de Ne· 
yocios de Portugal ern Roma, em 9 de abril de 183a. (Tradu
e~o do llaliano ). 

Depoi~ das allocu~es pronunciadas por Sua Santidade, acerca dos 
negocios da Egreja de Portugal, o Santo Padre v~-se obrigado a nao 
admittir negociac;ao alguma com o Governo Portuguez, so este nao 
der a conbecer claramente, por algum acto, que se mudaram as suas 
disposi~;oes de tal modo, que se podem corf idcrar nao bostis, como 
d'antes, mas favoraveis a Egreja, o que deve manifcstar-se por dois 
pontos esfenciaes, a saber : t.•, em chamar as respecliva~ Ses e 
beneficios os Di!ipos preconisados e canonicamente instituidos por 
Sua Santidade, assim como todos os Parocbos e Ecclesiasticos que 
roram despojados iojustamente e expulsos com violenria; ~.·, em 
consentir na livre communicac;iio dos fieis com a Santa Se e vice
versa, sem oppor obstaculo a execu~ao das providencias que d'ella 
emanam em objectos ccclesiasticos. 

Sua Santhlade julga assistir-lbe o direito, ou, molhor, a. obrigac;ao 
de esperar que o Govcruo Portuguez manife te antes de tudo por 
mcio de factos as suas disposic;oes ravoraveis a Egreja nos ditos dois 
pontos essenciaos, e ate ahi nao p6de o S:~nto Padre admittir nego
ciac;ao alguma, o por conseguinte nenhuma pessoa encarregada de 
entabolal-a por parte do Governo Portuguez t . 

1 Sa. B10a, Suppl. T. XXX P. I. p. 163. - A resposta do Encarregado de 
Negoc1os de Portugal, em data de 19 tie Selembro de 1838, acba-se no mesmo 
lomo, pag. i31. 



t74 

MEMORJAS. - E esta a f6rma geralmente adoptada para 
se expOr urn negocio, ou historiar urn facto, mormente ao 
abrir-se uma negociacao, e quando o assumpto requer certo 
desenvolvimento. Nao se observam de costume, as formulas 
de cortezia, senao, as vezcs, no rcmate, quando o docu
mento e dirigido a urn Soberano ; mcsmo assim nao e de 
rigor. 

Ha Memorias em que o assignatario falla de si na primeira 
pessoa, e do destinatario, na segunda t ou na terceira 
pcssoa ; outras ba em que aquclle figura ja na prirneira, ja 
na terceira pessoa, mencionando o dcstinatario sempre pela 
segunda pessoa; outras, finalmente, em que fallando de si 
sempre na terceira pessoa, serve-sc ja da segunda, ja da 
terceira com refcrcncia ao destinalario. Como se ve, nao ha 
regra fix.a a este respcito. 

0 estylo porem que prevalece e o seguinte. Quando a 
.Memoria e destinada a urn Soberano, caso que se dava com 
frequencia em outros tempos, sendo hoje assas raro, diri
ge-se a tcrceira para a segunda pessoa. Quando o dcstina
tario e um Ministro d'Estado, emprega-sc a terceira pessoa 
tanto para e:;te como para quem escrevc 2• 

A Pro-memoria dislingue-se da Memoria tao somente pclo 
facto de ser dirigida a mais de urn a pessoa; como, a todos 
os membros de urn Ministcrio, aos Agcntcs com quem o 

1 Um exemplo d'osta variante, alias rara, e a Memoria de Antonio 
de Araujo de Azevedo ao :Ministro da Justi ~a de Franca, em ~ de 
roar~o de i798. Vid. Sn. BIKEII, Suppl., T. XII pag. !09. 

2 A resposta dada polo Governo territorial a Memoria de urn Mi· 
11istro estrangeiro, cbama-se Contra-memoria. 
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Enviado e incumbido de negociar, as Dietas, e a oulros 
corpos collectivos •. 

0 Memorandum e uma especie sem caracter official; tern 
a mesma relacao com a Memoria, que a Nota Verbal tem 
com a Nota Diplomatica. 0 contheudo reduz-se a uma ex
posicao de factos, ou a dcduccoes logicas; sem introduccao, 
sem remale formal, e as mais das vezes sem assignatura. 

Cumprc porem observar que nada ha de fixo quanto a 
nomenclatura d'esta ordem de documenlos. Assim como se 
confunde frequentemente a Carta com a Nola, assim tam
bern succede com a Memoria e o Memorandum, com quanto 
haja n'cste caso menos razao, porque as duas primeiras 
pclo menos participam igualmente do caracter official. 0 
modclo N. 0 36 e d c~ignado Memorandum pela Chancellaria 
Britannica~, ao passo que a nossa o chama !Jfemoria. A Me
ria apresentada por parte de Portugal ao Congresso de 
Munster em 1644, e, por sua f6rma, um Afemorandum 3• 0 
mesmo se p6de dizer quanlo a Memoria de 1735 a respeito 

1 Urna. Memoria assignada por dous ou mais Representantes de 
diversas Potencias, niio seria porem designada de Pro-memoria; seria 
uma bfemm·ia Collectiva, sendo o modelo N.• 35 utn exmnplo d'esta 
especie. Veja-se tambem outro, no S11pp/ernento do Sr. Biker, T. X 
pag. ~08 e segg. : Auto ou Memoria dirigida a El-Rci do Portugal 
a~signada pelos Plenipotenciarios das Putencias Mediadoras na quos
lao- Pedro Alvares Cabral, em H de julho de t736. A Memoria dos 
Plenipotenciarios da Ordem Soberana de S. Joao de Jerusalem aos 
mcmbros do Congresso de Vienna, em i8f5 (Suppl. do Sr. Biker 
T. XI P. II pag. 66:1.), e propriamente uma Pro-memoria. Quando os 
assignatarios representam a mesma Potencia, e o destinatario niio e 
um corpo collectivo, ao documento, ja se v.;, pertence a simples de
signa~ao de J1emoria. 

J Con·espondence respecting the •Chat·les et Georges• (Papeis Par
lamentares de 1859), a pag. 53, ondc o docurnento se acha na sua 
integra. 

3 Acha-se no Supplem. do Sr. Biker, T. IX pag. tOO. 
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do insulto que na Corte de Madrid se fez ao Plenipotenciario 
Pedro Alvares Cabratt. 0 aDiscurso Politico» de 1659 (di
vidido em 27 razoes) entregue pelo Conde de Soure ao 
Cardeal Mazarin, por occasiao das negociacoes da paz de 
1660, e a favor da inclusao de Portugal na mesma, e de 
boamente urn Afemorandwm 1• 

N'estes termos, o que, talvez, se possa assentar, e o se
guinte - Que, nao obstante alguma confusao quanto a {drma, 
sendo o «Caracter official» a essencia da Memoria, para a 
distinguir do Memorandum, conviria que esse caracter ap
parecesse, quer mencionando-se claramente a qualidade de 
quem escreve - ou no principio (modelo N. o 35), ou no 
fim, ou mesmo no corpo do documento 3, - quer indicando 
a qualidade da pessoa ou pessoas a quem este e dirigido ; 
nao sendo alias essencial a assignatura, com quanto fosse 
mais regular, e mais conforme com o uso geral. 

lloje porem a forma predilecta dos Negociadores parece 
sera do Afemorandum, por isso mesmo que e menos formal 
do que a Memoria propriamente dita. 

1 lam., T. X pag. 37f.. 
z lam., T. IX pag. i llS. 
, A ja citada Memoria, alias Pro-memoria, dos Plenipotenciarios 

de Malta, confessadamente official, 6 urn exemplo d'esta variante; s6 
fazem men~ao de si no meio do texto, e no final; veja·se o Supplent. 
do Sr. Biker T. XI P. U pag. 66!. 
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MODELOS 

N.0 35 

Memoria Colleetiva do Embaixador Despanhol e do llinlstro Pleoi
poleneiario Francez dirigida a EI-Rei de Portugal, e apresen
tnda ao Seeretario ti'Eslado D. Luiz da Cunha, propondo oma 
allianca ofl'ensiva e defcnsiva contra Inglaterra (o chamado 
Paeto de Familia). 

Don Jozepb Torrero, Embaxador del Rey Catolico, y Don Jacob 
O'Dunne, lllinistro Plenipotenciario del Rey Christianissimo en esta 
Corte, con orden expressa y positiva cada qual de su respcctivo So
bcrnno, exponen respetuosamentc al Rey Fidelisgimo : 

Que hallandose los dos Monarcas do Francia y Espana precisados 
a sostentar Ia Guerra contra lngleses, han creido combeniente y ne
cessaria estabolccer entre si varias mutuas obligaciones, y ou·as me
didas indispensables, para procurar contener el orgullo, que ba ins
pirado a Ia Nacion Britanica el ambicioso Proyecto de ser despotica 
en los Mares, y conseguientcmente en todo Comercio Ultramarino, 
bacicndo dcpendientes los Dominios, que las demas Potcncias poseen 
en el Nuevo Mundo, entretanto que se introduccn en ellos por usur
pacion disimulada, 6 por conquista que los facilile Ia dcbilidad, en 
quo los tonga su depcndcncia. 

Que lo primero, que ban arreglado y convenido, es procurar 
atraher a so Alianza ofcnsiva y defensiva al Rey Fidclh;simo, y que 
se junte lucgo con SS. hilt para el mismo fin, como corresponde 
esperarlo en conformidad de Jo que se debe a si y a su Reyno, pucs 
sus vassallos padecen aun mas que las otras Naciones cl yugo, que 
la lnglesa pone y qui ere extender sobre Ia Navegacion de las poseedo
ras de Dominios Ultramarinos : y en fucrza de que seria injusto, que 
Espaiia y Francia se sacrificasen por un objeclo, en que tieno tanto 

12 
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6 maior in teres Portugal; y que esta Potencia en Iugar de ayudarlas, 
les impossibilitasse el logro; como sucederia, enriquecicndo y fomen· 
tando al encmigo con conservarle franco su Comet•cio, abiertos sus 
Puertos, no solo para su asilo, sino para estar en olios a Ia mano de 
ofender a los Vassallos Espaiiolos y Franceses, defensores de Ia 
causa de Portugal. 

Que siguiendo cl cspirito de este a('uerdo piden al Roy Fidelissimo 
dicho Embaxador de Espai'ia y Ministro Plenipotenciario de Francia, 
se declare unido com SS. illl. Cat6lica y Christianissima para Ia 
presente guerra contra lnglescs, rompicndo su trato y comunicacion 
con esta Potencia, enemiga comun de las tres, y aun de todas las 
Maritimas; ecbandolos de sus Puortos; y cerrandolos a todos sus 
Navios de guerra, 6 trafico; y juntando a las fuorzas de Francia y 
Espana las que el Todo PoLleroso ha puesto en su mano, para suje
tar entre unas y otras al justo equilibrio las del enewigo. 

Esta Doclaracion hacen al Rey Fidelissimo los Monarcas de Fran
cia y Espana, conforme a lo conccrtado y convcnido entre si : Pero 
S. M. Cat6lica ha prcvenido a su Embaxaclor, que para mover con 
mas faciliclad y prontitud el corazon magnanimo del Rey Fidelissimo, 
y que no lo detcngan ajcnas imprcssionos en tomar el partido, que a 
su comun gloria y veutaja convieno; reflcxione que es un llermano 
de Ia Heyna su Esposa, un Amigo vordadero, un Vecino moderado 
y quicto, qui en se le pro pone, y qui en lo ha abraz.ado, mirando como 
propios sus intcrcsses, y dirigionclose il. incorporarlos unus en los 
otros; de manot·a que para Ia Paz y Ia Guerra, sea Ia Peninsula con
sidcrada como de un Dueiio; y no, que si alguna Potencia piensa on 
hacer Ia guerra a Ia Espana, cuenr.e por seguro, que clentro de su 
caza tienc quien le abrigue y prov~ de medios para ofenderla, como 
Portugallo ha praticado en las que el Hey Phelipe V, Glorioso Padre 
de S. M. C. y Suegro de S.M. F. tubo que sostener contra Ia misma 
Inglaterra. Quanto mas glorioso y mas uti! es para el Rey Fidelis· 
simo, que un Roy Cat6Jico y do parentosco tan inmediato, con ve· 
cindad de Estados en Europa y America, para soccorrerse mutua 
y facilmente, sea su Aliado, que no Ia Nacion Inglesa, incapas por 
su soberbia de tratar a otra alguna con igualdad en Ia Soberania, y 
sin ostentar Ia inOuencia de su poder ~ Ninguna lo experimenta 
tanto como Ia Portuguesa : y pat·a que habra menester los soccorros 
de Inglaterra, en estando unida ofensiva y defensivamente con Ia 
Espana y Ia Francia Y 

Son de tanto peso y tanta fuerza estas consideraciones, que el 
Rey Cat61ico cree firmemente no se detendra el Hey Fidelissimo, su 
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Cuiiado, un momento en rendirse a elias, especialmente en estando 
asegurado de que, antes de exponerselas, S.M. C. previendo el riesgo 
de que apenas los Ingleses supiesen el partido tornado por S. M. F. 
embiasen fuerzas, que se emparasen de sus Plazas maritimas y Puer
tos; ha dispuesto abocar las suyas a las fronteras de Portugal; de 
manera que en poeos dias podran guarnecer los Puertos principales, 
y lo haran con Ia respuesta de S. M. F., que sin duda sera tan 
pronta, clara y decisiva, como lo requiere Ia necessidad de prevenir 
la oposieion, que haria el enemigo eon la primera notieia, a que S. 
M. C. esta absolutamente determinado. 

Lisboa, 16 dl! Marzo de t76i. 
DoN JoS&PH ToiUIBl\o 
JAQUES BERNARD o·o~m l 

Memoria do Visconde de Paiva, ltinistro de Portugal em Paris, 
dirigida ao Conde Walewski, )[inistro dos Negocios Estrangei
ros de Fran~a, expondo e apreeiando os pontos em que o Go
nruo Prance.: se fundava para reelamar a immediata restitui~io 
do navio •Charles et Georges.• (Tradoc~io do Francez). 

Paris, li: de Outubro de 1858. 

0 Ministro de Portugal pede lieen~ para lembrar e apreeiar sum· 
mariamente os pontos em que a Fran~a se funda para reelamar a 
immediata restitui~lio do navio Charles et Georges, e a soltura do 
Capitao do mesmo navio. 

Aos olhos da Fran~a, a presen~a a bordo dos navios mercantes de 

t Sa. B1ERR, Suppl., T. XI P. I p. 1i9.- Vcja-!c a rcsposta, ou Contra-me-
lllOria de D. Luiz da Cunha, ibid. p. 1!1 t. Em seguiJa bn mni~ duns ~lemorias 
Collectifas, e u respectivas re;postas. Vid. el Qu.u. Eux. T. II p. 2i8, e segg . 

• 
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urn Delegado da Auctoridade franceza e sufficiente para OS pOr a CO· 

bcrto de toda a suspeita de opcrac,;ao illegal, e a Fran~a tern o di· 
reito, n'esse caso, de considerar a vh;ita de cruzadores estrangeiros 
como uma afTronta a sua bandeira. Nao enlra seguramente no espi· 
rito do Govorno portugucz dcsconheccr o quanto e legitima sirnilhante 
:~usceptibilidade, mas tern a convic~ao de quo o principia invocado 
nao pode prevalecer no presentc caso. Quando foi abordado pelo ern· 
zador portuguez, achava-sc o Charles et Geo1·ges ancorado em para· 
gens defezas. So depois de ter verillcado este delicto e que o mesrno 
cruzador soubc quo havia a bordo urn Delcgado daAuctoridade fran· 
ceza; mas sa indo da posic,;ao que tinha a desempenhar, que era afian
c,;ar a legalidade das operac,;Oes do Charles et Ge01·ges, perdia o sen 
caractcr; pela sua prescuc,;a a bordo de um navio que commettia uma 
infrac~1io, associava-se a essa infracliao, e aggravava-a com a plena 
auctoridado do seu mandato, Ionge de a cohonestar. 

Basta que a Fran~a pose na sua lealdade esto simples facto, para 
comprchendcr que se collocou na alternativa, ou de admitlir que o 
Delcgado cessava desde logo do reprcscntar a Auctoridade franceza, 
ou de pretender quo os principios de justi lia internacional devern 
desapparccer perante a superioridade de uma Potencia de primeira 
ordern, e onde quer que apparc~a. um dos seus agcntes a illegalidade 
torna·!>e urn direito. Todo o passado da Fran~a., a falta mesmo dos 
sentimcntos de amisade e de mutua estima que ligam os dois paizes, 
repelle csta ultima hypothese. 

Cumpre faze• aqui oma obscrva~ao essencia l : o Delegado franccz 
foi o primeiro a reconhecer quo a sua presen~a a bordo do Charles 
et Georges nao podia, n·o~te caso, de rnodo algum dar ao navio o 
privilrgio de inviolabilidade. !'lrm elle nom o Capitao se oppozeram 
a que o cruzador portoguez exercesse os seus direitos. Nao s6 nao 
teve esle quo recorrer a for~a, mas pMo mesmo abster-se das requi· 
si<;om• do estyln. Baston pedir licen~a para proceder a visita do 
Charles et Georges para que tudo lhe fosse patente; e quando se Ia· 
vrou o Auto, nao s6 o Delegado e o Capitao se abstiveram de qual· 
quer protesto directo, mas nem mesmo recorreram ao protesto im· 
plicito de uma rccusa de assignalura. Urn e outro assignaram o Auto 
Ecm hesita<;ao c sem reserva. 

Em presen~a de uma ameata tao grave como a da captura, o Ca
pitao e o Delegado tor-se-iam accommodado tao facilmcnto, se desco· 
brisse>m a menor possibilidado, este de invocar o seu caracter otncial, 
e aquell~ de se defender com a auctoridade de um Agcnte officialY 

Posta de parte a questao de principia, restam as questoes de facto. 
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A primeira e saber se, no momcnto da visita do eruzador, o Char· 
Its et Gforges cstacionava ou nao em par:~~cns defczas. Em apoio da 
nrgativa, o Capitiio aprcsenta o seu livro do dcrrota; mas em apoio 
da affirmativa, o cruzador portugucz p6de aprcsrntar o seu. Entre 
estas duas asser~oes o Govcrno portuguez dcL"<a a Fran<;a decidi r 
por si propria, na sua equidade, se em principia e de facto a balan~a 
nau deve pcndrr do lado da affirmativa; em principio, porque a dc
clara~iio de um Official da l\1arinha Real e em toda a parte mai:: 
aut:torisada que a declara~ao esscucialmente intcrcssada de urn Ca
pitiio de navio mercantc; de facto, porque urn cruzador deve couhe
ccr melhor as paragcns conliadas a sua vigilancia do que urn navio 
rucrcante, que ahi sc detcve casualmcnto. 

A srgunda questao de facto c saber so o embarqne dos ncgros a 
bordo do Charles et Georges tivcra Iogar em vi rtude de licen<;a lla 
Auctoridade portugucza. A uoica licen~a de que ate agora se tern 
faiJado fora concedida pelo Xequc do Matibana. Ora similhante Au
etoridade nao podia obrigar o Governo portuguez mais do que pode· 
ria, por cxemplo, obrigar o Govcmo francez urn Xeque arabe de Ar
fl<'lia que tivesse, por sua propria del ibera~ao, e por dinhciro, con
eedido uma licen\a de embarquc. As poucas attribui~i'!es de policia 
interior, conccdidas aos chafes dt~ tribus sujeitas, nao podcm segura
mrnte rxtender-se ate ao ponto de so exercer urn direito de sobe· 
rani a. 
Re~ta a questao de saber se o Governador de Mo~ambique exce

deu os seus poderes, chamando o Charles et Georges aos Tribunaes 
como negreiro. Este funccionario nao podia infelizmentc proccder de 
outro modo. 0 Charles el Geo-rges embarcaYa oegros com destino para 
as Colonias francezas, onde a cscravidao foi abolida, e verdadc; mas 
a ~<ua pre~en~a em um ponto dcfezo, a fa lta de rontratos de engaja
meuto e as dcclara~oes d.os nl'gros interrogados, todas essas circum
stancias entram oa catcgoria dos factos previstos pelas Leis rcpres
sivas do trafico, e o Governador, a quem nao compete a interpreta
~ao da Lei, nao podia deixar de submetter a qucstiio aos Tribunaes, 
que sc occupam ainda d'ella •. 

1 f)orumenlos rclalitos ao aprcsamcnlo, elr., cia barca (raraccza oCiwrles et 
Georycs•, ctr. aprcsenla•los tis Curies 11u scssao etc 181ill, Jl. ':!07. 
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lemorandum do Marquez de Palmella para desempenbe 
da sua missio a Londres e Paris t 

Porto, 30 de Julho de 183!. 

0 desembarque de todas as tropas de que se compoe a expcdi~ao 
de Sua Magestade o Duque de Braganva, effl'ituou-se com a maior for
tuna e na melhor ordom nas margcns do Douro. A occupa~ao, sem 
se disparar urn tiro, da cidade do Porto, foi a immodiata consequen
cia, e a grande maioria da popul;u;ao da cidade e das povoa~oes 

vizinhas saudou com vivo enthusiasmo o exercito libertallor. Em dois 
ou tres recontros que tiveram Iogar nos primeiros dias, ao norte e 
ao sui do Douro, as tropas da Rainhalevaram diante de si o inimigo, 
e finalmente tendo este coneentrado no Minho todas as forvas dispo· 
niveis que tinha nas tres provincias do norte, em numero de doze 
mil homens, foi completamente derrotado n'uma batalha campal a 
~~ do corrente, em Ponte Ferreira, desalojado das posivoes que pa· 
reciam inexpugnaveis, e obrigado a retirar-se prccipitadamente a 
favor da noile sobre as margens do Tamega, depois do haver soffrido 
graves perdas. 

0 porto de Lisboa acha-so vigorosamente bloqueado, assim como 
o de Setubal, c a esqoadra do Senhor Infante D. Miguel, posto que 
muito superior em forva, parece decidida a soffrer o bloqueio, e a 
niio sahir para combater. Esta diversao e tanto mais importante, 
quanto impede o Infante de distrahir a guarnivJio de Lisboa, onde 
n'esse caso seria provavel uma sublevavJio. 

Apesar de todas estas vantagens nao deve dissimular-se que o re· 
sultado da Iota ainda esta indeciso, e que depois de vinte dias decor· 

i Vide as Instrucfael, modelo N .• 3. 
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ridOS desde 0 desembarque, OS progressos feitos nao sao sufficientes 
para asscgurar o born oxito da mcpedi~ao. 

A primeira o principal causa d'osta incerteza 6 rclativamente a 
ronsidera~:oes militares, a grande dispropor~iio da. ror~a que tira ao 
Duque de Bragan~a. a. possibilidade da dividir o seu pequeno exer
cito para deixar uma. guarni~ao no Porto e marchar sobre Lisboa, 
em quanto a necessidade de assegurar os seus recursos o as suas 
eommunira~ocs maritimas oxige que se ronserve no Porto romn 
base de opera~i'>es. Em segundo Iogar a ralta absoluta. de cava.llaria 
para marchar nas planicies, e sobretudo para per'cguir o inimigo o 
tirar partido da sua derrota. 

D'esta. disparidade do for~a.s resulta. ainda que o inimigo p6do 
occupar militarmento todo o territorio proximo do oxercito do Duque 
de Bragan~a., e impedir por consequeucia os movimentos esponta.
neos que poderiam tor Iogar em diversos pontos, impedindo final
mente assim todas as communica~oes entre o exerdto e os babitan
tes do interior. 

A maneira com que roi recebido o exerci to no Porto, e todas as 
informa~oes vindas de Lisboa, nao pcrmittem duvidar sobre as dis
posiQoes das classes illustradas da na~ao em ra.vor da causa da 
Rainba, e ainda monos de que a maioria das classes baixas abraQaria. 
tom enthusia~mo ossa causa , se tivesse os meios de comparar e es
colher entre a tyrannira brutalidade que as opprime, e o governo 
qur lhcs promette o Duque de Bra€an~a. 

Todavia o terror impede por or<l o momento do se pronunciarem 
as pessoas conspicuas; esperavam estas o dosembarque do vinte mil 
homens, e vendo o pcqucno numero de tropas, e acostumados a trc
mer ha quatro annos a vista das ror~as e das masmorras, rccciam 
pela maior parte comproruetter-se, esperam o exito dos primeiros 
movimentos rnilitares, e rescrvam-se para se dcclararcm quando ja 
se nao necessito d'elles. 

Quanto ao po,ro, postoque em parte ranatisado pclos padres, dicta
lhes o born scnso, aos que estao em contacto com as tropas da Rainha, 
quaes sao os seus verdadoiros interesses, elle nao p6de deixar de 
eomparar a humanida.do bencvola do Duque de Bragan~a com a 
atrocidade do govcrno do Irmao; reconbcce a immensa vantagem 
que lhe resultara de muitas das leis ja prornulgadas, sobre tudo das 
que aboliram os impostos onerosos e o monopolio da companh ia. do 
Douro; mas, ~ mi ster repcti l·o, urna diminuta parte dos habitantcs 
estfl por ora em contacto com o exercito libcrtad01·, o o resto com
primido pela presen~a das tropas do Infante, snj eito as auctoridades 
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dedicadas a tyraDDia, Dao podcra pronunciar-se seDliO a propor~ao 
que avaDc;ar o exercito. Nos primeiros dias depois da entrada DO 
Porto uma coDsideravel del'er~ao bouve da parte dos soldados do 
Senhor D. Miguel, mas s6mente depois de uma derrota e que p6de 
esperar-sc uma verdadcira deser~ao . 

Tal e o quadro fiel do estado das cousas em Portugal DO fim de Julho, 
e Sua Magestade Imperial juJgou conveniente n'estas circumstancias: 
t.o f,>rtificar as immediarti:'ies do Porto e de Villa NO\'a 11 a entrada da 
barra, aflm de collocar-se em estado nao s6 de resistir a forrtas maio· 
res que possam atacar, mas de scr-lhe possivel, com uma pequeua 
guarnic;ao, apoiada pelos habitantes que estao animados do mclbor 
espirito, deixar a cidade entregue a si mosma, e senhor como esta 
da passagem do Douro, marcllar corn quasi todos as suas forc;as a 
maiore~ distancias do quo per ora o podcria fazer; 2.• rcrrutar o seu 
exercito (o que ja conscguiu em parte, obtendo s6 na cidade mais 
de dois mil voluntarios}, e ganbar tempo para receber de f6ra al
~s rMorrtos de borncns, de armas, e principalmente de cav~llos, 

' de que absolutamente so carece; alem d'isto a dernora da Iogar a 
que possam circular no reino as proclama~oes, e especial ment~ o 
decreto da amnistia, que faz urn contrasto tao notavel com as mc
dirlas sanguinarias do partido opposto; 3.• 80iicitar vivamento de 
Sua Magcstade Britannica urn apoio cffiraz, e e sobretudo n·c~te 

intuito que resolveu eDviar o Mar,qucz do Palmella a Londres para 
unir seus esforrtos aos do!! Srs. Conde do Funchal e Abreu e Lima, 
fornecrr todos os esclarerimentos que na. qualidadc de testemunha 
ocular elle p6do dar relativamente as causas de Portugal. Primeira
mente, suppondo que seja irrevogavel a declara.c;ao da neutralidade 
da Inglaterra, o reconbecimento formal da Rainha por parte de Sua 
Magestade Britannica, e a vinda immediata de urn agente diplomatico 
junto de Sua 1\fagestade Imperial como Rogente em nome de sua 
Filha teria sem duvida a maior influcncia, e o Duque de flragan~a 
espera que o Governo Iuglez nao recusara prcstar ao menos este 
apoio moral. 

Uma tal medida nao seria urn desvio da ncutralirlade, ella poria 
s6mente a Ioglaterra no mcsmo pe em que esta a Hespanha, que, 
tendo-se proclama.do neutral, conserva um ministro acredi tado junto 
ao Infante D. Miguel. Ah~m de que, nao dove dissimular-se que a 
presenrta de urn diplomata ioglcz, munido de poderes amplos para 
as eventualidades da guerra, ou seja para receber como intermedia· 
rio as proposi~oes que poderao fazer-se de uma ou de outra parte, 
ou seja para estabelecer a mediac;iio, serve em todo o caso para so 
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assegurar uma benefka inOuencia no momento de urn desenlace, de 
que nero a honra nem o interesse do Governo Inglez consentem quo 
elle sej a expectador passivo e indifTcrcnte. 

Ora o Governo Inglez nao p6de enviar urn ministro a Portugal 
seniio acreditando·o junto do Governo que ha em nome da Rainha, e 
a presenQa de Lord William nussell n'este c.1racter daria a Sua Ma· 
gestade Imperial a mais vi va satisfa~ao. 

Mas o movimento de passar alem do sy~tema da neutralidade po
dcra chegar, ou, para melhor dizer, parec:e ter ja chl'gado. 0 Go
verna Inglez nao p6de deixar que se prolongue uma guerra civil, 
que elle acabara com uma so palavra, e que no cstado actual das 
cousas podcra durar ainda por muito tempo. Elle nac1 p6de conti
nuar a ticar neutra l entre dois Governos Portoguezcs, nm no Porto 
c o outro em Lisboa, assim como f"kou emqnanto urn d'esses Governos 
existiu nos A~ores e o outro em Portugal. 

A dura~ao indeterminada do bloqueio de Lisboa, e successiva
mentll dos outros portos da costa de Portugal, e os prejnizos que 
d'ahi resultarao para o commercia estrangeiro, sao motivos suffi· 
cicntcs para justificar e ate exigir a interven~ao da Inglatcrra, se 
outras considcra~oes, ainda mais elevadas, do humanidade e de po
litica, !he permillisscm ver com ind ifferen~a o resultado d'esta Iota 
sanguinolenta, que, se terminasse desgra~adamcnte a favor do Infante 
D. 1\lip-uel, faria relrogradar por urn seculo a civilisa~ao de Portugal, 
e exerceria talvez uma fun esta influencia sobre todo o meiodia da 
Europa. 

Chegou a occasilio para o Governo Inglez de encarar esta quest1io 
de urn a Ito ponto de vista, e de a decidir sem demora, porquc ossa 
orrasiao p6do eseapar e elle arrepender-se de a nao ter aproveitado. 

Terminando este Memorandum, acrcscenta·se, nao como urn mo
tivo que pos~a influir sobre a resoluQ1io de Sua Magestade Dritannica, 
mas como urn facto que olio sera inilifferente ao commercia inglez, 
que Sua Magestade Imperial o Duque de Braganca aboliu e!'ponta· 
neamcnte toilos os monopolios, e cassou todos os privilegios exclu
sivos de que gosava a companhia dos vinhos do Porto, que deram 
Iogar durante tao Iongo tempo a tantas reclamacoes da parte da In· 
glaterra, e a tantas inuteis discussoes entre os dois Govcrnos t. 

1 Sn. Rsrs E VA~CO~CBLLOS , Dcspachos do Duque de Palm ella, T. ( p. 75'2. 
Por Officio do Marquex de l'almella, datado de Londres em 8 de Agosto do mesruo 
anno, consta que este babilmenle redigido Memorandum foi elfectivamcote entre-
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Iemoraodom do Conde de Lanadio, lioi!ltro de Portugal em Loo
dres, ao Conde Rossell, Principal Srrrelario d'Estado oa Re
parti~io dos Negocios Estraogeiros, expoodo a questio do coo-
11icto Anglo-Brasileiro, e submettendo as bases de oma recoo
c:ilia~io em nome da Poteocia llediadora. 

Londres, !7 de Maio de t8M. 

Tendo o Rei de Portugal ofTerecido aos Governos do Brasil e de 
Inglaterra Oll seus boos oflicios para o restabelecimento das rela~es 
diplomaticas in feliz mente interrompidas entre os dois Estados; e 
tendo sido acceita com empenho peloil dois Governos a amigavel 
ofTerta do Rei de Portugal, temos a convic~ao de que ambos estao 
sincera e igualmente desojosos de ver restabelecidas as suas antigas 
relac;lies de amizade e que a tarefa do Mediador, intimo Alliado das 
duas Potencias, sera tao facil como agradavel. 

Sendo bern conhecldos os ractos que precederam o motivaram a 
interrup~ao clas rela~oes diplomatit'as entre os dois Governos, bas· 
tar-nos-ba ritar n'este Memorandum aqnelles que nos parecerem 
absolutamente necessaries para estabelocer as bases de uma pro
pusta de conciliac;llo, fund adana justi~a e no direito, e que seja igual
mente honro5a para os dois Estados. 

No mez de Junho de :1.861 uma barca Inglcza chamada «Prince of 
Wales•, nanrragou nas costas do Brasil, e, fei tas as investigac;ocs 
pelas auctoridades locaes, com assistencia e cooperac;ao do Consul 

gue ao Governo Britannico. Ibid., p. 759. - A p. 688 do mesmo Tol., acba-se 
oulro Memorandum do Marquez, destinado ao Condo Sebastiani e datado 1le Pa
ris em 30 de Outubro de tK:lt , iod icando os auxilios indirectos que a t'rao~a e 
·~ loglaterra podiam prestar a Portugal. 
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Inglez, nio se pMe encontrar senio alguns destroc;osrdo navio nau· 
rragado, algumas caixas e barricas vazias, e por flm, 0 qne e mais 
para lastimar-se, os cadaveres de alguns dos infelizes naurragos. 

Tendo entretanto o Consul Inglez jnlgado que nao s6 o carrega· 
mento do navio havia sido roubado depois do naufragio, mas tam
bern que os desgra~ados, cujos cadaveres haviam apparccido, tinbam 
morrido vil~timas, nao do naufragio, mas de urn crime, n'este aentido 
officiou ao seu Governo. 

0 Governo Britannica partilbou a convicc;ao do seu Agente; e o do 
Brasil parece ter empregado por sua parte todos os meios legaes, 
quer para verificar a existencia do crime, quer para se apoderar dos 
erirninosos, se os bouvesse. 

Mas, como as buseas reitas de ordem do Governo Brasileiro nao 
produzissem o re8ultado que o Govemo Britannica espcrava, julgou 
este dever reclamar d'aquelle uma certa quantia, sufficiente para 
compensar os prejuizos resultantes do roubo supposto e para soc
correr as familias dos individuos que acreditava terem sido assassi
nados. Mas o Governo do Brasil, nao querendo considerar a sua res
ponsabilidade empenbada em factos que, quando mesmo fosse pro
vada a sua existencia, nao teria elle podido prevenir, rocusou reco
nbeccr a justi~a das reclamactoes apre8entadas pelo Governo Inglez. 

Urn outro incidcnte imprevisto veio depois complicar a situa~ao, 

ja pouco a~radavel, em que os dois Governos se acbavam em conse· 
quencia do desgrayado naufragio do •Prince of Wales. • 

Em i7 de junho de f86! tres Officiaes, pertencentes a fragata In· 
gleza •Forte• que se achava no porto do Rio de Janeiro, aecusados 
de haverem perturbado a tranquillidade publica, foram presos. Esta 
prisao foi considerada pelos a gentes Britannicos residentes no Rio de 
Janeiro como uma offensa feita a bandeira Britannica, e pediu-se 
uma satisfa~ao. 

0 Governo 13rasileiro, entretanto, convencido de que, na prisao dos 
tres Officiaes, se tinha procedido de accordo com os regulamentos 

·de polieia, e que nao tinha havido offensa, reeusou conceder a re
para~o pedida. 

0 Governo Britannica, julgando-se offendido por estas duas recu
sas, e nao tendo espcran~a de obter repara~o pelos meios ordina· 
rios, resolveu reeorrer a represalias. 

De feito, o porto do Rio de Janeiro foi bloqueado por navios de 
guerra lnglezes, e cinco navios mercaotes Brasileiros roram captu
rados e conduzidos para a bahia das Palmas, algumas milhas dis. 
tante do Rio de Janeiro. 
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0 Governo Brasileiro, reconhecendo que a prolonga~ao de urn tal 
cstado de coisas seria degasrroga para o seu commercio. acceitou as 
propostas que lhe fez a Leg<t~ao Ingleza para a cesgao da.s rcpresa
lias. Sujcitou-se portanto a pagar, sob protcsto, a somma que lhe 
fosso pedida pelo Governo Ioglez, submettcndo a questllO da prisao 
dos tres Offidaes da •Forte• a urn julgamcnto arbitral. A somma 
cxigida foi pnga, e o negocio da •Forte• submcttido ao julgamento 
do Rei dos llclgas, que dcdarou, por senten~a do i8 de Junho de 
i863, que, na maneira pela qual for·am 31lplicadas as leis Brasileiras · 
aos Officiae;; !bglczes, nao houve nem premcdita~ao do ofTensa, nom 
ofTensa a marinha Britannica. 

Entretanto, antes da publira~ao da srnteo~a do Rei dos Bclg:~s, 
tendo o Governo Britanoico rrcusado accedL•r a l'Crtas propostas que 
o E.aviado do Brasi l em Londrcs !he aiJrcscntara, pcdiu estc os scus 
passaportcs, depois de haver derlarado intl'rrompirlas as rela~oes 
com o Governo de Sua Magegtade Britannica. 

Tendo exposto com imparcialidadc, a~sim o julj!amos, os factos 
quo' extrahimos dos documentos apresentados ao Parlarnento lnglcz, 
pcuimos liceu~a para fazer sobre elles algumas observa<;lies que nos 
parccem neccssarias para explicar a proposta que vamos submetlcr 
ao Governo de Sua 1\lagestade Britannica, afim de obter-se a recon· 
cilia~ao dos dois Govcrnos, Bl'itannico e Brazilciro, que acceitaram 
a media<;ao offerecida pelo Hei de Portugal. 

Nao e nossa inten<;iio examinar se o Govorno Inglcz tinha, ou nao, 
o direito de razor represalias; limitar-nos-hcmos simplesmente a 
eitar alguns dos incidentes que as acompanharam e que nos parccc
ram pouco regalares. 

0 Govcrno de Sua 1\fagestade Britannica ordcnou quo se !izessem 
rcprcsalias; mas, nao tt'ndo dcclarado gurrra ao Rrasil, nao podiam 
as rcpresa lias ser precedidas, ncm seguidas, de om bloqueio, acto 
csto que, segundo o Diroito das Gentes, s6 p6de tcr Iogar depois do 
dcclara~ao da guerra., c que ainda assim deve ser annunciado com 
anticipa~ao. 

Dcvemos igualmente observar que, tendo os rinro navios Brasilei
ros capturadus sido conduzidos para a bahia das Palmas e ahi guar
dados por navios de guerra Inglezes, constitue indubitavelmente este 
facto uma vic ,Ja ~ao de tt•rTitorio. 

Outra observa~ao que nos parcre muito import:mte. As reprcsa
lias tivcram por objcrto niio s6 o pagarncnto tla sornrna rel'lamada 
por motivo do m•gocio da barca «Prince of Walcsu, como tamlJcm a 
repara~ao da supposta ofTcnsa da prisao dos_tres Officiacs da •Forte •• 
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Tendo, porem, a senten~a do Rei dos Belgas declarado que na. pri· 
sao tl'esses Officiaes nao tinha havido o/Tcnsa, e evidente que, para 
quo a senten~a arbitral nao seja letra morta e seja lellalmente exe
cutada., cum pre ao Govemo Inglez, reconhecido ofTensor e nao ofTen
dido, exprimir o pezar que the ca.usam os actos praticados para vin· 
gar uma oiJensa que nunca. existiu. 

Parece-nos tambem de rigorosa justi~a que sejam indemnisados os 
projuizos resullantes da captura dos navios. 

CONCLUSAO 

Acrcditamos por tanto que, para obtcr-se uma reconcilia~ao justa, 
solida e completa entre os Governos Inglez e Brasileiro, 6 de neces
sit.lade: 

Que o Governo Britannica por uma Nota dirigirla ao Plenipoten
ciario da Potencm Metliadora, so obrigue a mandar a C(}rte do Bra· 
~il um Ministro Plenipotenciario, encarregado: 

i. o De assegurar que o Governo Britannica nio teve jamais a in
ten~ao de offender a dignidade, nem de violar a soberania territorial 
do Imperio do Brasil. 

~-o Que resultando da senten~a do Rei dos Bclgas nao ter havido, 
na pri~ao dos tres Officiaes da fragata «Forte•, nem inten~ao de 
oiTensa, nem ofTcnsa ;i marinha Britannica, o Governo de Sua Mages
lade DI"itannica t.ledare que deplora todos os actos que foram prati· 
rados para vingar uma ofTen~a que nunra existiu. 

3.• Que o Govemo de Sua Magestado declare tam bern que Iamenta 
alguns dos factos que acompanharam as represalias. 

~.o Quo o Guverno Inglcz admitto que as reclama<joes pelos pre· 
juizos provenientes da captura dos cinco navios Brasileiros sejam 
sul.Jmcttit.las a uma Commissao Mixta Anglo-13rasilcira, ou a uma 
Jiquida~ao arbitral'. 

t RP.STABELI-:CIMENTO DAS REI •• DIPLOII. BNTRB 0 BIIAZIL I! A GRAN-BRETAKHA, 

Pic., (publ ica£no do Governo Dratileiro dr 1866) p. 11.- Em 6 de junho rcs
pomlcu o Conde 1\ussrll, por urn Contra-memorandum, mo~ificundo as bases. 
0 rrsto da negocia~no, que ~e protrahiu attl l!G de julho de 18GG, fez-se por 
lro~!L do Notas entre Portugal c lnglaterrn, por urn lado, c Portugal e Brazil, 
pelo outre; m<~s a ultima Nota do Conde do Lavradio respondeu o Conde Russell 
por uma Carla (com quanto dc~ignada oNola• peln Cbancellaria Draziloira) do 
agradecirnentos. IBm, pagg. i9 e 111.- Vejnm-se os modelo$ N.• 26, ~7 e i8. 
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Esoriptos de oaraoter mixto 

Emanam occasionalmente das Embai.xadas, communica
coes a divcrsas Aulboridades nacionaes ou estrangeiras, e 
documentos de varia composicao, dos quaes mencionaremos 
os principaes. 

0FFICIOs. - P6de ser que uma Ernbaixada ou Legacao 
tcnha de manter correspondencia mais ou menos seguida 
com outras Reparticoes do Governo patrio, af6ra a dos Ne
gocios Estrangeiros ; com os Consulados; com alguma das 
Missoes nas outras Cortes, etc.; ou p6de ter que dirigir-se 
accidentalmente a qualquer Autboridade nacional. A f6rma 
d'estas communicacaes e a do O(ficW. Limitamo-nos pois a 
reproduzir o seguinte importante documento. 
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N.0 30 

Officio do Conde de Palmella e D. Joaquim Lobo da Silvr.ira, Pleni· 
rotcnciarios de Portugal no Cougresso de Vienna, a Manuel 
Marques, GoveJ·naiiOJ' de Cayenna, a respcHo da restilui~ao da 
mesma Colonia 

III.m• Sr. 

Pelos ultirnos Despachos que recciJcmos da Corte do Uio de Ja· 
neiro, fomos informados de haver Sua Alleza Real o Principe Rcgente 
nosso Senhor sido scrvido onlenar a V. S. • om Officio do Ex."'" Sr. 
Marquez de Aguiar, data do a io de Juoho do presente anuo, que em 
devitla observancia das Conven~oes ajustadas em Vienna, ratiflcadas 
ja por Sua Alteza Heal, houvesse V. S.• de restituir a colonia de 
Cayenoa, com todas as formalidades praticadas em semelhantes casos, 
aos Commisgarios francezes que ahi se apresentassem devidamente 
autorisados pelo Scnhor Hei Luiz XVIH, com plenos podercs expe· 
didos em data posterior aquella Real determina~ao: nao podcndo 
ainda entao ter chegado ao conhecimento do Principe Hegente no~so 
Senhor as ulleriores estipula\OCS por n6s ajustadas no Congresso de 
Vienna, relativamente a Gnyanna Franceza, cuja restitui<;ao a Sua 
1tlagestade Christianissima devera ser precedida, em virtude das re· 
feridas estipula<;i'les, de huma Conven~ao particular entre as duas 
Cortes de Portugal e de Fran<;a, romo clara e evidcntemente se 
mostra pelo artigo 107.•, inscrto no Tratado gcral do Congresso, e 
que he do tcor seguinto: 

•Sua Alteza Ueal o Prlncipe Regente do Reino de Portugal c do 
11Brazil, para manifestar do uma maneira incontostavcl a Sna. parti· 



193 

•cular considera~ao para com Sua Magestade Christianissima, obri
•ga-So a restituir a Sua dita Magcstade a Guyana Franceza ate ao 
•rio Oyapock, cuja cmbocndura est:i situada entre o qonrto e quinto 
•gr:m do latitude septentrional; limite que Portugal scm pre considerou 
•scr o que havia sido fixado pelo Tratado de Utrecht. 

a A cpocha da entrega d'esta Colonia a Sua Magestado Christianis
•sima sera dctcrminada, quanuo as circumstancias 0 permittirPm, 
•por uma Convcn'Ciio particular entre as duns Cortes; e proceder-se-ha 
•amigavelmento, logo que ser possa, a fb::a~fio definitiva dos limites 
•das Guyanas Portugucza e Franccza, cooforme o scntido stricto do 
•Artigo VIII do Tratado do Utre<'ltt•. 

Julgamos, pois, ser do nosso dover, tendo por huma parte em 
vista o servi~o de Sua Alteza Real e os intcrcsses da Sua CorOa, e 
pela outra a difficuldade das commuoica~oes entre o Rio de Janeiro 
e Caycnna, de por V. S.• de acc<Jrdo sobrc este importante assumpto, 
recommendando·lhe mui particularmente de niio proceder a entrega 
dessa colonia ao Commissario ou Commissaries francezes, que ahi 
hajam de se aprcsentar para esse efTeito, antes de receber novas 
ordcns do Principe Regente nosso Scnhor, passadas ja depois de ha
verem chcgado ao sen Heal conhecimento os sobreditos novos ajustes, 
ou na falta daqucllas Rears ordens, antes de V. S.• rcceber as con
veoieotes part1cipa~oes transmittidas por nos, ou polo Embaixador, 
Minbtro, ou Encarrcgauo de Negocios da nossa C6rte, residente na 
de Paris, que certifiqnem a V. S.• de ter sido ja concloida a Conven
~ao particular acima mencionada, da qual essencialmente dependo a 
restitui~ao dessa colonia a Sua Magestadc EI·Rei Luiz XVlll. 

Deus Guarde a v. s.• muitos annos. Paris, 8 de Setcmbro do 1815. 
CONDE DE PALMELLA. 

D. JoAQUI\1 LoBo DA StLVEmA. 

Ill.•• Sr. Manuel Marques. 

1>. S. A rccommenda~ao que oeste Officio fazemos a V. S.• quanto 
em n6s cabe, n:io be resultado de noticia que teobamos da. ida de 
algum Comrnissario franccz para essa colonia; he purmncnte huma 
mcdida. de prcvcn~ao, necessitada. por se i\,'Ilnrar no Hio de Janeiro, 

13 

• 
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na data de i5 de Junho do presente anno, o artigo por nos estipulado 
no Tratado geral do Congresso, accrca de Cayenna. 

CONDE DE PAUrELLA. 

D. JoAQUIM Loao DA SILVEIRA 1. 

CrncULARES.- Depois de ter entregue a sua Credencial, 
o chefe de Missao, conforme o uso, participa o facto aos 
scus Collegas acrcdilados nas oulras Cortes, mcncionando a 
daLa da entrega, pcdindo-lhcs a sua coopera(:ao a bern do 
servi~, e olferecendo-lbes a sua, tanto para o servico pu
blico, como para o particular de ·cada urn. Esta participa~o 
faz-se por uma Cirwlar, de que nos parece escusado offe
recer modelos. 0 mcsmo dircmos com relacao a circularcs 
aos Consulados, sobre ncgocios rcfercntcs ao scrvico. E 
semprc a f6rma de Officio que se obscrva na rcdaccao tanto 
d'aquellas como d'cslas ullimas, e bern assim na resposla 
as Circulares dos CoUegas. 

Ha tambem eventualidades em que ao Agente Diplomalico 
incumbe fazer alguma communica~o exlraordinaria aos ou
tros chefes de Missao do paiz que representa, oq mesmo ao 
Corpo Diplomatico cstrangeiro na Corte onde reside. No 
primeiro caso a f6rma e de Officio; no segundo de Nota. 

Eis dous modelos. 

t 811. Bn!ER, Suppl. T. XVI p. 391. A Convcn~ito de que se trata, entre Portu
gal c Fran~a, foi celcbrada em 28 de Ago~to de 1817; vido VJSCONDE DE BoRGBS 
DB C4stR01 Coil. de Tralado1, etc. T. V p. 428. 

• 
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MODELOS 

N . 0 40 

Circular do Marquez de Palmella aos cheres de llisslio Pot·lognezes 
nas outras COrtes, partieipaodo-lhes a chegada da Senbora 
D. llaria II. 

liJ.mo e Ex.m• (ou lll."'") Sr. 

Como maior jubilo participo a V. Ex.• (ou V. S.•) que hoje pelas 
nove horas da manhan entrou n'este porto a fragata Brazileira •lm· 
peratriz~ . trazendo a seu bordo o precioso penhor da felicidade da 
Na~ao Portugucza; e devemos dar gra~;as a Providencia Divina nao 
s6 por tcr chegado a salvamento a esle Paiz a Senhora D. Maria II, 
mas tambem pela pcr!eita disposi~;ao de saude em que se acha esta 
Augusta Senhora, que encanta a todos que a v~em pel a sua figura e 
aspecto senhoril, realmente superior a sua idade, unido ao mesmo 
tempo a vivacidade que e propria dos seus annos. 

0 enthusiasmo com que e aqui recebida excede a minha expecta
~o. Sua Magestade dit·ige hoje mesmo a El-Rei de Inglaterra uma 
carta, do que remetto copia inclusa a V. Ex.• Depois de amanhan 
partira provavelmente d'esta cidade, dirigindo-se em direitura a Ply
mouth para dar aos Portuguezes, que ali so acham reunidos, a con
sola~o, do que a sua leal dade os torna bern dignos, de contemplarem 
a Augusta Rainha, por cuja legitima causa estao fazendo tao extra
ordinaries sacrificios. 

Deus Guarde a V. Ex.• Falmouth, ~4o de Setombro de 18~8. 
Dl.•• e Ex.m• Sr .••. .••• 

MARQUEZ DE PALMELLA. ' · 

' Sa. R11s B VA.SCONCRLLOs, Detpachos do Duque de PalmeUa, T. IV p. 18i . 

• 
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N.0 41 

Circular do mesmo ao Corpo Diplomatico residente em Londres, 
aeerea da suspensao voluntaria das suas runc~oes diplomatieas 
como mandatario do Goveroo de Lisboa. (Tradue~ao particular). 

LONDRES, ~6 DE !fAIO DE 18~8. 

0 abaixo assignado, Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario 
de Sua Magestade Fidelissima, tern a honra de remetter a Sua Excel
lcncia o Sr. Principe de Polignac o documento aqui junto que julga 
do seu devcr communicar-lhe. 

0 abaixo assignado, niio podendo ja reconhecer as tentativas que 
se praticam abertamente em Portugal contra os direitos lcgitimos de 
Sua Magestade Dom Pedro IV e dos sons Successores, conforme a 
Carta outorgada por este Monarcha :i Na((iio Portugueza, teve neces
sariamente de recorrer ao Soberano que tern a honra de representar, 
por nao poder cumprir outras ordens senao as suas, em uma circum
stancia tao extraordinaria como deploravel. 

0 abaixo assignado esta persuadido que nao faz senao seguir 
restrictamente a linha. de conducta que lhe e imposta pelo dever, e 
ousa esperar que Sua Excellencia o Sr. Principe de Polignac sera do 
mesmo modo de ver. 

0 abaixo assignado renova a Sua Excellencia a seguranft3. da sua 
alta considera~ao. 

MARQUEZ DE PALYELLA. 

A Sua Excellencia o Sr. Principe de Polignac. 
&.• &.• &.• 

N. B. Iguaes : Ao Principe de Esterhazy, Austria.- Ao Principe 
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de Lieven, Russia.-Ao Sr. de Falck, Paizes Baixos. -Ao Bariio de 
Bulow, Prussia.-Ao Conde de Munster, Hanover.-Ao Conde de 
Moltke, Dinamarca. - Ao Visconde de Itabayana, Brazi l. - Ao Conde 
de Alcudia, Hespanha. -Ao Condo de Mandelsohe, Wurtemberg.
Ao Barao de Cetto, Bavicra. - Ao Barao de Notbomb, Suecia. - An 
Conde de Acqni, Sardenba.-Ao Conde Ludolr, Napoles.- Ao Sr. 
de Biedermann, Saxonia.-Ao Sr. Lawrence, Estados Unidos.- An 
Sr. Colquhoun, Villas Hanseaticas '· 

INSTRUCQOES.-P6de ser necessaria ao chefe de Missao 
encarregar urn seu subordinado de alguma commissiio ex
traordinaria em servi~.o do Estado, caso que geralrnen te en
valve a conveniencia de lhe dar insLruc~ocs por escripto. 

I 0 original francez, nos Despaclw1, etc., do DuQUB ns PALULLA, T. 111 
p. 5~6.-As vezes a Circuhtr ~ de Mlureza a nllo ser dirigida a lodos os Mi
DISiros Estrangei ros; veja-se, como cxemplo, a Nota Circular do Barno da Torro 
de Moncorvo para os Representantes das Potcncias as~isnatarias dos Tratados 
celebrado> no Congresso de Vienna, residentes na COrte dG Londrcs, datada de 
!7 de Nov. de 1839, e imprcs~a a pag. 58! do T. XXVlll do Suppleme11lo do 
Sr. Btker. 
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MODELO 

Instrue~iies do Marquez de Palm ella, Embaixador em Londres, ao 
Seeretario da Embaixada, Jose Balbino de Barbosa Araujo, por 
oecasHio de o mandar em commissao a ~·ranc,a, tom referenda 
a refugiados Portuguezes arribados em Brest. 

Londres, 20 de Fevereiro de 1829. 

0 objecto da expedictao de V. S. • a Fran~ e o evitar mais demoras 
e despezas pelo que toea aos refugiados Portuguczes que entraram 
arribados em Brest, para onde devera prorcder immediatamentc que 
obtenha em Paris os esclarecimentos necessaries sobrc as disposi~oes 
do Governo Francez. 

Por consequencia vai d'aqui direito a Paris, e por meio do Sr. Nuno 
Barbosa de Figueiredo fara chegar as maos do Ministro da Marinha 
de Sua Magestade Christianissima a carta de officio, que em data de 
hoje lhe enderecei. 

0 mesmo Sr. Nuno Barbosa devera solicitar de Mr. IIyde de Neu
ville como do Ministro dos Negocios Estrangciros de Sua Magcstade 
Cbristianissima o consen~o d'aquelle Monarcha, para que os emi
grados Portuguezes possam com a maior brevidade tornar-sc a p()r 
a caminbo para a ilha Terccira, verificando o projecto que com tanta 
barbaridade, e em offensa do dire ito das gentes nos nao foi permittido 
da primeira vez effectuar. Os cruzadoro:Js Britannicos ja abandonaram 
aquellas paragons, mag devemos conta1· com certeza que se a<·hara 
supprido o scu Iogar por vasos de guerra do partido rcbelde; e como 
niio seja compativel nem com os dcsejos de Sua Magestade Fidelis· 
sima, nem com a dignidade c gcnerosidadc de Sua Magcstade o Rei 
de Fran~ta expor estes desgral{ados, que a sorte collocou debaixo da 
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sua podcrosa proteCQao, a cairem victimas indefezas nas maos dos 
seas algozes, o unico meio que se apresenta para evitar tao grande 
infortunio, e o de se prcstar urn salvo-conducto a estes individuos, 
ou seja cscoltando-os uma embarca~ao de guerra franceza, ou seja 
por uma declarar;ao de Sua Magestade Christianissima, uma vez qu•· 
naveguem debaixo da protecQaO da bandeira Franceza. 

Se esta, c as mais razoes que nos meus precedentes officios ft 
missao de Paris tenho suggerido, nao produzirem o desejado e!Teito, 
resta entao tratar de conseguir ao rnenos a certeza de que lhes niio 
seriio tolhidos os subsidies que o Governo Francez tao nobremento 
lbes tern ~ubministrado, em quanto as circumstancias nao permitti
rem, como presentemente nao permHtem, que elles sejam suppridos 
do mesmo modo que ate agora o t~em sido. Bern entendido que so 
devera considerar a todo o tempo a Senhora D. Maria II como deve
dora a Fran<;a por este acto do beneficcncia. 

N'esta segunda hypothese e indispensavel entender-se logo com o 
Governo Francez, sobretudo no que diz respeito a distribui(/io dos 
ditos individuos, sendo muito de desejar que ou fiquem juntos, ou 
separados por pequenas distancias, e que se nao siga o I'Xemplo, dado 
por Inglatcrra., de querer separar os officiaes dos soldados. E outro
sim preciso que haja alguma explica<;iio sobre a auctoridade que os 
chefes e superiores d'este corpo devem continuar a exercer, emanada 
da Senhora D. Maria ll, para o que muito born seria. que houvessc 
urn individuo nomeado pelo Encarregado de Negocios de Paris, por 
cxemplo o Consul Bernardo Daupia~. para receber os subsidies do 
Governo Francez, e distribuil-os, a fim de que sempre esleJam em 
contacto corn os Agentes da rnesma Sennora. 

Finalrnente e essen cia! obter a certoza que se nao impedira a todo 
o tempo a saida d'essos individuos desarmados para qualquer parte 
que pretendam dirigir-se, comtanto que nao seja para ir commettor 
urn acto de aggressao. 

Obtidas estas clare;as, que deve ser o mais promptamente possi
vel, para nao ter em suspenso a sorte de tanta gente, passara v. s .• 
logo a Brest, onde apresentara ao General Saldanha a carta de quo 
vai munido. No caso do Governo Francez haver annuido ao primeiro 
pedido, tratara da promptifica~ao lie transportes ou navios rrancezes 
para a viagern a ilha Terccira, tendo em vista a brevidade, a eco
nornia, c a connnodidadc dos passageiros. 

No t:aso de qtle nao possa ter Iogar o primeit·o pedido, mas sim o 
segundo, cuiuara do desembarquo dos refugiados, cuja distribui<;ao 
em terra ficara a cargo do seu commandante, e s6mente devera v. S.• 
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tomar conta das provisoes e mais objectos pertencentes :\ Fazenda, 
dispondo d'elles se tivcrem valor attendivel, ou distribuindo-os pelos 
emigrados, e dcspedindo os transportes. 

No caso extremo de nao scr possivel obter nero o primeiro nem o 
segundo pedido, s6 resta o recurso de emprehendcr, scm perda de 
tempo, a viagem para o Rio de Janeiro; c para esse fim devcra V. S.• 
fazer as compras de mantimontos necessaries, o fretar mais um 
trans porte, alem dos quatro que ja existem, vistas as rcprcsenta~oes 
que a esse respeito t~em sido dirigidas a Sua l\fagestado Fidolissima. 

Repito que em qualquer dos trcs casos, a soluc;ao dove ser prom· 
ptissima, visto que a urgencia das circumstancias nao permittc que 
se attenda a nenhuma considcrac:1o secundaria. 

Para as suas despezas em Brest sacara letras em virtude da carta 
de credito que leva. 

Occorre-me, no caso de ficarem os refugiados em Fran~a, que 
nao seria difficil aggregar-lhes os officiaes Portuguezes que Ia estio, 
o nos Paizes Baixos, por isso que se dao a seu rcspeito os mesmos 
motivos de hospitalidade por parte da Fran~a, e da falta de mcios 
por parte de Sua Magcstadc Fidclissima. 

Estas instruc~es dcvcrao ser communi cad as ao Sr. Nuno Barbosa 
para que, pela parte que I he toea, cumpra. as ordcns de Sua Mages
tado, que n'ellas se cont~m. 

MARQUEZ DE PALMELLA '· 

Avrsos PUBLrcos.- Quando, por qualquer motivo, o chefe 
de Missao tern de dirigir-se publicamcntc aos subditos da 
sua Nacao que se acharcm no paiz da rcsidencia, o costume 
hoje e servir-se cla imprensa para fazer o aviso ou annun
cio. Antigamente os meios de publicidade eram outros. 
Offcrecemos o seguinte cxemplo. 

1 DEsPAcnos s Conn. no DUQUE vs PALIIELU, T. IV pag. 387. 



201 

MODELO 

N.0 4-3 

Edital que o Mioislro Porlugul'z mandou affixar na igrcja de Santo 
Antonio dos l'orluguezes em lloma, por occasHio do rompimento 
de relaroes com a Curia. 

Francisco d'Aimada .Mendon~a, do Conselho de Sua Magestade Fide
lissima, e eeu Uinistro Plenipotenciario junto a. Santa Sede Apos
tolica, etc. 

Fa~o saber a todos os Vassallos d'El-Rey Nosso Senhor, que ha
vendo Sua Magestade visto ha muitos tempos com oxemplarissima 
constancia por hum a serie de ractos decisivos inteiramente obstruidos 
pelo llfinisterio Politico da Curia de Roma os orgaos por ondo as in
t~tancia s da mesma l\IagPstade Fidelissima se procuraram conduzir 
au conhecimento de Sua Santidade, sem que a cxperiencia de tantas 6 

tam repetidas condcscendencias successivamcnte desaproveitadas lhe 
permitta ha tempos alguma esperan~ de poder dirigir as suas obse
CJUiosas supplicas a presen~a do Santissimo Padre: E vendo que a 
extraordinaria, escandalosa e nunca vista animosidade do mesmo 
Ministerio passou ao cxcesso de declarar hum rompimcnto a mesma 
Magestade Fidelissima: Por niio scr ncstas indccorosas circumstancias 
possivel, scm que o mesmo Monarca haja. de conservar em Rom a hum 
Ministro publico, 6 hum numcro de Vassallos honradus e tieis, s6 
para serem testemunhas dos insultos, que contra a sua Authoridade 
Regia, e contra o Decoro Pontificio tern accumulado, e vai accrescen
tando de palavra e por escripto cada vez mais livremente o sobrcdito 
~linisterio Politico, o os declarados e notorios scquazos que tern 
aggregado ao sou partido com escandalo universal de toda a Europa; 
loi Sua dita Magestade Fidelissima urgentemcnto for~ado a mandar 
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logo sahir com o sobredito seu Ministro Plenipoteneiario os mala 
Vassallos da sua Corda, e os que como taes comem Benefleios eeele
siasticos nos seus Reinos c Dominios, de huma Corte, ondc sem po• 
derem fazer servi~ algum ao Santissimo Padre, aggravam em eada 
bora mais rom a sua presenQa os dezarcs da Regia Authoridade que 
Sua dita Magestade Fidelissima nao p6de deixar de conservar &am 
illeza, e tam independente no temporal como Jha transmittiram 01 

seus Augustos Predecessores, sem se razer respon•avel nao s{) a 
Dens, o a mcsma Jgreja. Catholica, do que he, e se presara sempre 
de ser devotissimo fllho, e exempla.rissimo defensor, mas tambem a 
todos os outros Monarcas do Universo. Ordena tambem Sua Mages
lade Fidelissima que todos os seus Vassallos 3e apresentem no dia 3 
pelas ~~ do Italia ao dito sou Ministro Plenipotenciario a efTeito de 
poder razor de todas as referidas pessoas burna exacta rela~ao. Para 
qne esta Real, e indispensavel Resolu~ao de Sua Ma~;estade chegue 
a noticia de todos OS sobrcditos Vassallos ftz fazer o prescnte Edital, 
que por mim assigna.do sera affixado no Real Hospital de Santo An· 
ton io, para que em tempo ncnhum possao alegar ignorancia ete. 

Dado no Palacio da minha residencia. aos ~ de Julho de 1760. 

FRANCISCO o'AUIA.OA M ENOONQA. 

Por ordem do mesmo Senbor 

P. ANTONIO JOSE RODRIGUES I, 

PROTESTOS. - Actos e documentos d'esta ordem podem 
ser motivaflos por circumstancias prcvistas cventualmente 
nas lnslrucroes dadas ao Agente pelo Govcrno patrio. N'este 
caso sao authorisados, ou fcitos em obcd i<' ncia d<' ordens 

1 811. BtlBII, Suppl., T. XI P. I p. 62.-Vejom-so tambem o Contra-edilal, e 
aioda outro Edilal; ibid. pp. Gl e 66. 
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superiores. Ca11os ba porem em que seria dever do Agente 
protestar de moW.. proprio (N.0 4.4). P6de o Protesto, con
forme as circumstancias, constar de urn documento sobre si 
(N.' 45), ou meramente de uma clausula em documento 
tratando do assumpto (N. 0 46). 

MODELOS 

l1trado dt~ nm auto a que proceden o Jni& de Pu de servi~ 
junto do Ministro da Policia de Franra, no qual foi inserto o 
Protesto dictado, a 22 Pluviose, anno 6.0 (·10 de Fevereiro de 
i798), por Antonio de Araujo de Azevedo, llinistro de Por
tugal em missao especial, quando se quiz proeeder a aberlura 
dos seus papeis. Ar.evedo assignon somenle a 24, dala do en
cerrameoto do processo. (Tradnc~io do Francez). 

0 ...... disse que, estando revestido de caracter publico na Repu· 
blica Batava, e tendo igualmeote o caracter do Ministro plenipoten
eiario para a negocia<;ao da paz entre a COrte de Portugal e a Re
publit>a Franceza, devia reclamar a salvaguarda do direito das gentes 
a rcspeito de qualquer acto de violencia contra Sij que a sua quali
dade de Ministro publico na Hollanda bastaria para poder comparar 
a sua situa<;ao a do cidadao Semonville, e para !be dar o direito de 
razer reclama~oes de natureza identica. as que esse emb:lixador tinha 
direito ue fa7.er JlCrante a C~rte de Vienna. Accrescentuu que OS Mi
nistros publicos, assiru como tudo o que respeita as ~uas missoes, 
devcm ser ioviolaveis, ainda dcpois de urn a ruptura de guerra, exce
piO quando uma Potencia se v~ obrigada a ('mprcgar represalias, par~ 
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fazer suspender qualquer violencia anterionnente commettida CODII'I 
a pessoa do seu embaixador; que sem a observancia d'es~a inviola· 
bilidade poderia no dia seguinte ao de uma declaraliao de guerra 
proceder-se contra urn embaixador, e comprometter a segurau~a 
que deve existir nas negociacoes. Que tendo-se permittido a Mr. de 
las Casas, embaixador de Hcspanha om Londrcs, e ao Dario van 
Tlaeften, Ministro do Ilollanda em Vienpa, que licassem n'es!las duaa 
COrtes, :~pe~ar da ruptura do guerra entre ambas as Potcncias, oio 
poderiam em virtude do direito das gentes ser atacados ou pene
guidos por nenhum acto emanado das au~toridades d'esses paizes; 
que em con~equencia de tudo isto e nao havendo commeUido DB· 
nhum crime que o prive das suas prcrogativas e immunidades, deve 
protestar, como protesta do modo mais positivo contra a abertura e 
Jeitura dos scus papeis, porque a ron~idcra como violaQlio manifest& 
dos principios do direito das gentes, que sao dictados pela mutua 
utilidade das naQoes e consagrados pela razao. 

0 .... disso alem d'isto que, sabendo que o sr. Marquez del Campo, 
embaixador de Sua Magestade Catholica, recebcu ordcm da sua 
Corte de razor as mais instantes rerlama~ocs sobre este negocio, se
gundo os mesmos principios do direito das gentes, dove pedir e pede 
que esse cmbaixador de uma Potencia amiga c alliada das duas na
Qoes seja informado de tudo o que se passa a este re!'>prito, c sc ache 
prcsente a estc acto de abertura, assim como ao examo e Jeitura d01 
seus papeis, se todavia se pretender efTcctnal-o; declarou mais que. 
se consente em deixar abrir e rubricar os scul' papeis, e s6mente 
por~ter de ceder :i for~a, ('Omo Ihc ccdeu quando foi Jcvado pcran&e 
o cidadao l\finistro da policia geral , c quando foi preso e conduzido 
a Torre do Templo. Pelo mcsmu motivo de nao poder rcsistir, coD· 
scntiu na apprehensao e imposi~ao dos sellos nos seus papPis; mas 
considera. este procedimento como acto de violencia; e nao havcndo 
assignado os anteriores processos verbaes, por nao lhc terem sido 
acceitos os scus protP.stos, dcclarou que nao assignar:i o prcsente 
auto senao por estar n'elle inserto esto protesto 1. 

1 SA. B1ne, Suppl. T. XJI p. 203.-A pag. 207 acba-~elum &'gundo Protesto 
do mesmo Antonio do Araujo do Azeyedo. 
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N.0 45 

Proleslo do Barao da Torre de Moncorvo, em Corma de Nota para 
o Seeretario d'.Estado Uritannico, contra os aclos da Commissiio 
Brilaooico-Uratileira relalivos ao exame de navios trazendo a 
baodeira Portugueza. (Traduc~iio do Franccz.). 

Tendo o Governo Portuguez sido in(ormado pelo Encan·egatlo de 
Neg01·ios de Sua Magc~tadc Fidelissima no Hio de Janeiro de que o 
Govel'llo Brazileiro, cedcndo as instaucias do Encarregado de Nego
eioll de Sua .MagestaJe Britannica na me::ma. COrte, expedira em t9 
d3 Outullro de t838 uma ordem aos Commissarios llJazileiros da. 
Commis~ao Britannico-llrazileira, pcla qual so lbes dctermina que 
examincm, segundo a Conven~tao de ~3 t.le Novcmbro de 18~6 entre 
a lnglaterra e o Brazil, todO$ os navies que trouxerem I.Jandeira Por
&ugueza, cxccptu os fabricados nas Possessoes Purtuguczas antes do 
Decreto de to de Janeiro t.le i837, que nunca tenham trazido essa 
bandeira, assim como us navios a vapor comprados no eS(>a~o de tres 
annes contados da data d'csse Decrcto, pertcncentes a Brazileiros ou 
a subditos Portuguezus rosideotcs no Brazil, os quaos navies scriam 
aprcsados, tendo a bordo cscravos da co~ta de Africa; 

Considerando o Govcrno Portugucz cste procedimento do Governo 
Brazilciro como um ataque a independencia da Na~o Portugueza, 
visto que Portugal nao interveiu n'essa Conven~ao, nem acquicsceu 
a ella, ordenou immediatamcnte ao Encarregado de Negocios de Sua 
llagcstade Fidelissima no Rio de Janeiro que protestasse formal mente 
eontra esse acto do Governo Brazileiro, per illegal e contrario ao 
Direito das Gentes. 

0 abaixo assignado, Enviado Extraordinario e i\linistro Plenipoten· 
eiario de Sua ~fagcstaJe Fidelissima junto de Sua .Magestade Bri
&aollica, acaba tambem de recebcr ordem da sua COrte para dirigir a 
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S. Ex.• o Sr. Viseond~ Palmcrston, Principal Secretario d'Eslado 
Sua rtfagestade Britannica na Reparti~o dos Negocios Estrangelrol, 
urn Protesto bascado nao s6 nos mesmos motivos que o dirigido ao 
Govemo Brazilciro, mas alem d'isso na lctra. e espirito da. Conven~ 
de ~8 de Julho de t8i7 entre Portugal e a Gran·Bretanha, segundo 
a qual ~ prohibido visitar e capturar ao sui do Equador os 
que trouxerem bandeira Portugueza e navcgarcm conforme as leis 
estabelecidas em Portugal. 

Por todos estes motivos, conformando·se o abaixo assignado u 
ordcns lft.c recobeu da sua Corte, protesta em nome do seu Govel'llO 
contra todos os actos da Commissao Bl'itannico·Brazilcira contrarioa 
aos Tratados oxistentes, c ofJcnsivos lla lligoidalle da Coriia de Soa 
Magestade Fidelissima o da iudopondcncia da Na~ao Portugueza, e 
pede a S. Ex.• o Sr. Viscondo Palmerston quoira lovar cste ProleltO 
ao alto conhecimento de Sua Magostade Britannica, sua Auaosta 
Soberana. 

0 abaixo assignado pede aS. Ex.• o Sr. Visconde Palmerston qoeira 
acceitar a certeza da sua elevada considera~ao. 

Londres, 30 de Agosto de i839. 
0 BAnAO DA TOnRB DB MONCORTO. 

A Sua Exccllencia o Sr. Visconde Palmorston t 
&.• &.• &.• 

t Sa. BtnR, Suppl., T. XXVIII pag. U9. 
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N.0 46 

Protesto do I'Ainselbeiro Joaquim Cesar de Figaniere e lforlio, Jli
nistro de Portugal nos Es tados Unillos, · constante do remate 
da sua Nota datada de Philctdel1•hia a 13 de Ontubro do 1843, e 
dirigida ao Secretario d'Estado da rererida Republica. (Tradue
~io pat·ticular). 

Com quanto tcnha. a satisfa~o de ver que sois da opiniao que ha 
poura duvicla. de que o assumpto sera em breve submettido ao Con
gresso, havendo toda a razao de esperar e de anticipar quo sera re
solvido em tcrmos satiefactorios a Portugal, seria faltar ao meu do
ver se, no entretanto, dcixasse de protestar do modo o maig formal, 
eomo ora fa~o, em nome e proveito do meu Gover~o, contra a inter
preta~ao do Tratado de 26 de Agosto do i810, entre Portugal e os Es
lados Unidos, pcla qual e5te Governo possa attribuir-se o direito de 
impOr maiores ou outros direitos sobre os vinhos de Portugal e suas 
Possessoes, do que aquclles que sao impastos sobre vinhos de outras 
Na~oes '· 

t Acba-se o original ing!et no - A!IBRtCA!'I STUB PAPERS a pp. 22-U do 
Bcecutive Doc. U , da 1.• Sessllo do 28.• Congresso, (Cusa dos Representativos) 
pllb. em 18U. - Como outro exemplo de protesto, citaremos o que foi pas
aado em Londres, aos 2{ de setcmbro de tGU, pclo Ministro Residente de Por
tugal, Antonio de Sousa de Macedo, contra a ordem do Parlamento Britannica 
probibindo a entrada de navios do partido realista, sob pena de coofisco, otc. 
Veja-se a nossa obra: Cn ALooo DOS ll!~uscRIPTOS PoaruoUBzss BXISTE!'ITII 110 

Mvlltl BRtTAl'INtco (Liiboa, 18113, 8 ... ), a pag. 170; ou, o QuADI\O ELu etc. 
T. XVII pas. 113. 
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PROTOCOLLos. -Sao instrumentos em que se consignam 
de urn modo succinto, mas claro, exacto e prcciso, os actos 
de conferencias, incluindo o csscncial de quanto se passou 
e se disse. Teem caracter official, e levam as assignaturas 
dos confcrentcs. De ordinaria o assumpto dos Protocollos 
refcrc-sc as confercncias em Congrcsso de Plcnipotcnciarios; 
ou as llaYidas no decurso das negocia~ocs de uma Conven
~o ou de urn Tratado. 

Mas afora cstas, ha outras occasiocs em que e necessaria 
authenlicar urn acto por meio de um Protocollo; como, por 
exemplo, uma Lroca de ratificacoes, uma conferencia para 
a escolha de urn ArbiLro, ou para dccidir uma pendencia, 
ou assentar em commum urn modo de accao relalivamenLe 
a urn ncgocio em que duas ou mais Potencias estcjam inte
ressadas t. A esta ordem pcrtcncc o scguinte documento. 

t 0 documcnto por ondc se authentica uma troca de rat ifica~oos, 
cbama-se tambem .4cto on Temzo; ha ate exemplo de se designar 
Acto Reversal (VJ!CONDF: DE BORGF:S DE CASTRO, Coll. de Tral. T. m 
p. i99).- Cartas Reversaes sao propriamente uroa declara~ao, em 
virtnde da qual um Sobcrano on uma Na~ao se compromeue et:ell· 
tualmente a observar o que esta cstabelecido, nao obstante o acto 
que deu motivo, para qnalquer fim, a ser-lhe exigida a declara~ 
ou reversal; ou sao passadas para resalvar os direitos de ontrem 
quando scmclhante acto os podesso prejndirar; ou finalmcnte como 
promessa, concessao ou compromisso de caracter eventt~al. A •even
toalidade• e pois de essencia em taes documentos. E oma especie 
alias de rara occorrencia. Ha, porem, artigos de Tratado, e respeeti· 
vas declara~oes annexas, que participam da essencia de actos rever
sacs.- A •Deelara~o· do Embaixador de Portugal, datada de Pa
ris a tO de Cevereil'O de 1763, relativamente a alternativa da assi· 
gnatura, por ensejo da accessao de Portugal ao Tratado de Paz da 
mesma data, entre Hespanba, Fran~a e Inglaterra, e virtualmente 
uma Cat"ta Reversal (Veja-se este doeumento, bern como a •Contra· 
declara~o· do G:tbincto Francez, no QuAORO ELEMEN., T. vn p. 8i). 
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MODELO 

N.0 4?" 

Protocollo da confet·encia tida em Londres, em 12 de janeiro de 
1828, pelo Ministro Britannico, os Embaixadures Aostriacos e 
os Plenipotenciarios por parte do Senhor Infante Dom .Miguel, 
sobre o emprestimo 1le 200,000 Iibras sterlinas contratadas 
pelo Goveroo Jlortuguez em Londrcs, continua~ao da estada em 
Portugal das tropas Britannicas, e relativamente a abdica~ao 
da Corn a Portugueza pelo Senltot· Dom Pedro IV. (E traduc~io 
do Francez.) 

Protocollo da conrercncia tida em Londres 
em i2 de Janeiro de i828 

PRESENTES 

POR PARTE DA lNGLATERRA : 

Sua Excellencia o Conde de Dudley, Principal Secrctario d'Estado 
de Sua Magestadc Britannica na Reparti~o dos Negocios Estran
geiros. 

POR PARTE DA AUSTfiiA 

Sua Alteza o Principe Esterhazy, Embaixador de Sua Magcstade lm· 
perial e Real Apostolica junto a Corte de Londres. 

Sua Ex!'cllencia o Conde de Bombrlle , Enviado Extraordin:trio e 
Ministro Plenipotcnciario de Sua Magestado Imperial c Heal Apos
tolira junto a Corte de Lisboa. 

14 
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POR PART£ DE PORTUGAL: 

Sua Exeelleneia o Conde de Villa Real, Par do Reino de PortugaL 
Sua Excellencia. o ~larquez de Palmella, Par do Heino de Portupl, 

c Embaixador Extraordinario o Plenipotcnciario de Sua Magestade 
Fidelissima junto a Corte de Londres. 

Dcscjando o Governo Britannico evitar os embaratos, que para 
Sua Alteza Real o Infante Dom Miguel resultariam da falta de funb 
disponiveis nos primeiros dias da sua Regencia, consente em pres&ar 
seus bons officios para facilitar um emprestimo contratado em Lon
dres pelo Governo Portuguez ate a quantia de ~00:000 Iibras sler• 
lin as. 

Lord Dudley declara em nome do seu Govemo o desejo de que as 
tropas Britannicas possam voltar quanto antes de Portugal, vls10 que 
inteiramente esta preenchido o fim que ambos os Govcmos se pro· 
pozeram quando o de Portugal reclamou a ida d'cstas tropas, em 
virtude dos Tratados existences entre as duas Coroas. 

0 Conde de Villa Real e o Marquez de Palmella, tendo sido auelo
risados por Sua Alteza Real o Infante Dom Miguel a assistir a pre
sente confcreneia, respondem em nome de Sua Altcza Real que a 
opiniao d'estc Principe csta pcrfeitamcnte de accordo a esse respellO 
com a do Governo Britannica; somente Sua Alteza Real deseja que a 
c:pocha do embarque d'estas tropas, ainda que proximo, nao seja 
dcftnitivamente Oxado antes que Sua Alteza Real, a sua chegada a 
J'ortugal, tenha exprcssado os votos, que a este respeito the cumprlr 
cnunciar. 

0 Principe Estrrhazy, Embaixador de Sua Magestade Imperiale 
Heal Apostolica junto a esta Corte, e o Conde de Bombelles, Seu 
Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenriario na de Lisboa, 
que assistem a prescnte conferencia por pedido do Governo Britau· 
nico e de Sua Alteza Real o Infante Dom Miguel, nao podem dcixar 
de applaudir completamente a tndo o que acaba de ser enunciado pc,r 
Sua Excellcncia Lord Dudley, bern como pelos Plenipotenciarios Por· 
tuguezes. 

Lord Dudley, o Principe Estcrhazy e o Conde de Bombelles jol· 
gam dover enunciar de novo, conformemente ao I] Ue ja foi consignado 
nas conrerencias de ViPnna, os votos de seus respertivos Governos, 
para que a aiJd ic·a~ao da Coroa do Portugal por Sua Magr.stade DoiD 
Pedro JV seja completada quanto mais depressa possivcl, e sem res
trictao. 
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Completada a abdica~ao, e eonfirmada a separa~ao, as duas Cortes 
se obrigam a prestar scus bons offi eios a flm de que os Governos de 
Portugal e do Brazil se aeconlem entre si para communicar este 
arranjo a todas as Potcneias, e obtcr o reconhccimento d'ellas. 

As duas Ct'lrtes se obrigam ignalmente a prestar os seus bons 
officios, afim de regular definitivamente, por um Tratado, a ordem 
do successao nos dois ramos da casa. de BraganQa., eoneluida a qual 
&ransact;ao sera lcvada ao conhecimento das Potencias estrangoiras 
para ser reconhecida por elias. 

DUDLEY. 

ESTEBH.UY. 

BoMBELLES. 

VILLA REAL. 

PALMRLLA 1, 

t Sa. VrscoNDG DB B oRGES DB ColsTao, CoU. de Tratado&, T. VI p. G7. 0 
texlo original rrancet acba-se tambem nos nBsr>&cuos DO DuQVB DB PALilBLL.t., 
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Disoursos' 

A menos que nao seja por occasiao de audiencias de re
cepcao ou de despedida, e raro ver-se urn Ministro Estran
geiro no caso de fazer urn discurso, veriflcando-se alias a 
excepcao quando por alguma circumstancia extraordinaria, 
como por exemplo o easamento do Soberano do paiz da re
sidencia, aquelle fOr incumbido de uma missiio especial 
para representar o seu proprio Soberano n'esse acto e 
transmittir as suas felicitac3es; ou, em caso de morte, para 
dar os pesames ao Successor. 

Quando o acontecimento e menos solemne, o Represen
tante encarregado pela sua Corle de felicitac0es ou de 
pesames, desempenha de ordinario estas commissoes por 
ensejo das audiencias geraes dadas, em certos dias, ao 
Corpo Diplomatico; sao comprimentos que nao t~em a f6rma 
de urn discurso. 

Em algumas Cortes, porem, e costume fazer o Corpo Di-

t Vide ante, de pag. 16 a ~. o que a este respeito se disse em 
seolido geral. 
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plomatico os seus comprimentos collectivamente na solemn&. 
sacao do Anno Born, ou de outro annivcrsario; em &ael 
casos o discurso e proferido pelo respcclivo Decano. 

Quanto ao acto da apresentacao das CredcnciaC':> ou du 
Recredenciaes •, a a-udiencia dada para esse fim a urn Em· 
baixador ou Minislro Estrangeiro, e solemne, ou pat·ticulM', 
conforme o ceremonial da COrte. Na de Lisboa, o uso seguido 
e que a audiencia de reccpr.3.o, para a entrcga da Crcden
cial, seja solernne; e a de despedida, para a entrcga da 
Recredencial , seja particular. 

E s6mente em audiencias solemncs que ba discursos 
formaes. Quando aquellas sao particulares, a entrega do 
documento e acompanbada de algumas palavras, ou, como 
se diz, de urn comprimento, que porem abrangera u 
ideas que se enunciariam alias n'urn discurso. A cste pro
posito, reflectiremos que nao foi a unica irregularidade 
commettida na audiencia a que alludimos a paginas 15, 
dando conta de uma anccdota, alias perfeitamente authen
tica, ter aquellc chefe de Missao feilo a leitura de um 
discurso d'antemao prcparado; porque a audiencia eti. 
particular, e nao solemne. 

Nao se faz mencao de negocios em taes discursos, exee
pto, as vczes, quando a missao e especial, e restricta a ulll 
lim determinado. Em semelbantes casos uma allusao ao 
oiJjecto da incumbencia vira a proposito, podendo mesmo 
ser necessaria (modelo N. 0 54); mas deYe ser em scntido 
geraJ, evitando-sc pormcnorcs e qualquer prolixidade. 0 
mesmo succede quando a missao, embora permanente, se 

t Recredcncial tambem se chama a Carta que o Sobtlrano, junto do 
qual sc acha acreditado um Agente Diplomatico, dirige ao Sob<'rauo 
d'estc, quando o mc8mo Agente se despedc, per ter :;ido cxonerado 
do cargo, ou ter-se findado a sua missao. 
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faz em circumstancias extraordinarias (modelo N.0 53). Em 
missoes espcciaes de mero ceremonial, o seu objecto, ja se 
ve, nao deixara de ser mencionado. 

Em qualquer hypothese, urn discurso de audiencia c 
apenas uma formalidade. Isto de per si csta indicando qu(' 
a b1·evidade e uma das suas condiroes mais recommenda
vcis. Em vista, porem, da extcnsao desmesurada que alguns 
d'esses discursos teem por vczes apresentado, proferidos 
com mais frequcncia, digamol-o de passagem, por Diplo
matas novos em diplomacia, nao sera f6ra de Iogar repro

.duzirmos aqui urn trccho de Wicquefort, cHado pclo Darao 
Charles de Martens: «0 rcspcito devido aos Solleranos, 
exige que o Ministro falle nas suas audiencias de urn modo 
intelligivel, mas em voz baixa; niJo deve fazer disou-t·sos 
compddos, massadores (tuans) e inuteis. E uma incivilidade 
auusar da pacicncia de urn particular, mas abusa1· da tk 
ti--tn Soberano e de uma imprudencia que se lfliio p6de 
desculpan) . 

Na verdade, a replica dirigida a Sir Robert Brakenbury : 
cAlais vale se1· breve do que enfadonho,)) segundo a fiel e 
ao mesmo tempo bellissima traduccao de uma das obras 
primas de Shakespeare, feila ha pouco por Sua Magestadc 
EL-REr, conslituc uma boa regra seguramcnte applicavel a 
situac()es diversas, cmbora a formulasse urn personagem de 
sinistra Yooa~ao 1• 

0 texto dos discursos qucr de recep~o, quer de despe
dida, divide-se naluralmentc em duas partes. Na primeira 
referc-sc o Enviado ao seu Soberano, e a Credencial ou 

I W !LLIAll SHAKESPEARE- RICARDO Ill, DRAMA HJSTOlUCO BM CiNCO 

Acros, Lisboa, lmprensa Nacional, i880, 8.• grande; vide pag. 43. 
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1\ecredencial, que entregara antes de encetar a stgvndG 
parte do scu discurso, na qual falla de si proprio 1• 

Nao obstante as variantes de que o texto ~ susceplivel, 
basta que na primcira parte formulemos a seguranca dos 
sentimentos do nosso Soberano para com aque11e a quem 
nos dirigimos, e, rcporlando-nos a Carta qnc se apresenta, 
podemos accresccnlar que esses scntimentos se achario 
exprimidos n'ella melhor do que o sai.Jeriamos fazer (mo
dclo N. 0 52). A mencao formal da Carta, todavia, com quanto 
seja mais usual, nem sempre e observada (modelos N. 0 41 
e 53). As expressoes de que nos scrvimos, modiflcam-se 
conforme as attcncoes exigidas pela ordem c pclos inte
resses dos dous Govcrnos, ou pelas relacoes de parentcsco 
das duas Cortes. 

A segunda parte, quando a audiencia e de rece~, 
consta de prolestos de respeito c de cledicarao para como 
Soberano a quem se falla; cle satisfacao pcla honra (le ter 
siclo escolhido para a missao; do clesejo de contribuir para 
manter e estreitar cada vcz mais as relacoes existentcs entre 
as duas Coroas, e de merccer a llencvolencia do Sobrrano, 
assim como a estima ou confianca do scu Governo. Se por 
ventura ja tivessemos occupado uma posirao official na 
mesma Corte, consignariamos o facto por meio de algumas 
palavras de cortezia (modelo N. 0 51 , no fim). Quando a ao
diencia e de despedida, manifesta o Enviado o seu respeitoso 
reconhecimento pela bonclade de que Liver sido objccto, e 
o pezar com que se separa da COrte. 

Tal e substancialmente o theor que em regra sc oiJscrva, 
sujeito alias a accessorius em casos mais ou mcnos exce
pcionaes. 

t Tale a regra; mas em certos casos p6dc ser opportuno omil&ir 
esta parte (modclo N.• 51; vcja·sc tambcm o N.• 53). 
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0 estylo d'esses discursos deve ser nobre, grave, respei· 
toso e conciso, ligando-se os periodos naturalmente e sem 
ar de preparo ; a affectacao e os requintes da lisonja seriam 
ali so!Jremaneira deslocados. 

Os comprimentos dirigidos ao Soberano nas audiencias 
particulares, sao susceptiveis da mesma divisao quanta a 
materia; so a IJrevidade e recommendacao muito para 
obscrvar nos discursos, tern niio monos, ou ainda mclhor 
cal.Jida n'cstas occasiOes, em que e dispensado o apparato 
da solemnidade. 

Os oxemplos que damos em scguida vao na lingua 
original. 

MODELOS 

Dlscursos de audienoia 

(A 1\BCEP«JAO) 

N.0 48 

Disrurso dirigi tlo ao lmpcrador Jose II pelo Bario de Breteuil, 
Embaixador de Fran~a em Vienna, aos 19 de fevereiro de i77S. 

Sire, l'honneur quo j'ai do remcttre les Leurcs du Roi, m'impose, 
pour premier devoir, de Vous parlor de tous ses sentiments pour 
'Xotre Majesta. Hicn n'intercsse plus Je coeur du Hoi, que de Vous 
c\aincre, Sire, de sa constante amitie, et du prix qull attache a 
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tous les liens sacres qui l'unissent a Votre Majes~. Le Boi IWsln e& 
se tlatte qu'ils sont tous cgalcment indissolublei. Je serai trop bea• 
reux, Sira, si mes soins respectueux et mon z~le attentif pour tool 
ce qui pourra maintenir et fortifier Ia con fiance et I' inti mile des deu 
Maisons, Vous sont une nouvelle preuve de Ia resolution ouest !e 
Roi de n'en laisser cchapper aucune occasion. Quant :i moi, Sire, 1e 
eomble de ma satisfaction, est d'avoir l'honneur d'~tre charg6 de 
suivre des intercts aussi precieux et etablis sur des bases aussi BOU· 
dP.s. J'ai travaille dans cet espoir depuis longues annces. Je n'aurai 
plus rien :i Msirer, si j'en recueille le flal!eur avantage de m~riter 
l'estime et lcs bootes de Votre Majeste. J'en serai stlr si Elle les 
accorde au desir de Lui plaire, ainsi qu'au .profond respect et i 
!'admiration Ia plus vraie pour toutes les grandes qualites que Votre 
Majesta montre a !'Europe t, 

N.0 49 

Discurso dirigido ao Rei de Fran~a 
pelo Embaixador de Inglaterra 

Sire, le Roi moo Maitre m'a cnvoye en qualite ue son Ambassa
deur Extraordinaire aupres uu Votre 1\fajestc pour L'assurer qn'D 
n'y a rien qu'II souhaitc plus ardemment que de maintenir et d'afrer· 
mir Ia parfaite amitie si heureusement etablie avec Votre Maj. 
et pour confirmcr et augmenter !'union et Ia conflance reciproqoe 
entre les delLx nations, si avantageuses a l'une et :i l'antre. Lana· 
ture a born6 Ia Grande-Bretagne par Ia mer; elle ne eherrbe rfeD 
qui appartienne a ses voisins; elle tronve naturellcment son anatap 
dans le repos; son interet aussi-bien que l'inclioation ct Ia sagesae 
de son Hoi, Ia porte a desirer Ia paix et le bonhrur de ses voisins e& 

t !1.\trBlls, Manuel DiplofiUltiqru, Acf.es etc., VJ.- CooilideriiiiOI etCe 
curso como uma obra prima no teu seoero. 
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N.0 lSl 

Diseorso dirigido a Sua lagestade EI·Rei, aos U de seteun .. 
i86S, por Don Joan Thomaz Comyn, Ministro de Bespa• • 
Lisboa. 

Senor, tengo Ia honra de elevar a manos de Vuestra Magestad Ia 
Carta real porIa eualla Reina, mi Augusta Soberana, se dignaaere
ditarme en calidad de su Enviado Extraordinario y Ministro Pl-. 
potenciario. 

AI confiarme esta mision, muy lisongera para mi, y que eolma co
das mis aspiraciones, Ia Reina, mi Senora, me ha eneargado, eJ.· 
presamente, relicite de nuevo a Vuestra Magestad por el tells alom
bramiento de Su Magestad Ia Reina, su Augusta Esposa, manirea· 
tando al propio tiempo, en su real nombre, a Vuestra Majeslad los 
votos que dirige al Cielo por Ia ventura de Vuestra real ramllla, 1 
por Ia prosperidad y bien estar de Ia noble nacion PortugoeFa. 

Me eonsidero, Seiior, muy dichoso, en ser interprete en esta oel• 
sion de los scntimientos que ani man a my Reina y Senora, y no omi· 
tire esfuerzo alguno para mantener y estrechar, si ruere posible, 101 
vinculos da amistad que unen a los dos paises. A este flo, dedieut 
todos los recursos de mi voluntad y de mi inteligencia; pero para 
que mis gestiones no sean esteriles, me hade ·permitir Vuestra )fa. 

gestad que implore su real benevol~ncia y Ia cooperacion de so ilos
trado Gobierno, evocando el recuerdo, sumamente grato para mi, de 
l11s bondadeg con que, en tiempos pasados, se dignaran honrarme 
los exccl~os Padres de Vuestra Magestad t. 

1 DIABlO oo Govn11o, do dia immediato. 
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N.•52 

Diseurso dirigillo ao lmperador de .... pelo llioistro de ••• 

Sire, le Roi mon Auguste Souveraio, en me nommant son Envoye 
Ex&raordinaire et Ministre Plenipotentiaire aupres de Votre Majesta 
Im~riale, m'a particulierement charge de Lui donner les assurances 
les plus sinceres de Son desir de maintenir et de resserrer de plus 
en plus, s'il est possible, les liens d'amitie et de bonne intelli~ence 
qui subsistent si heureuscment entre Ies deux Couronnes, et iiu vir 
interet qu'll prentl. pour lc bonheur de Votre Majesta Imperiale et de 
tou&e Sa Famille, ainsi que pour Ia prosperite de Son regne. 

Lea sentiments du Hoi pour I'Auguste Personna de Votre Majesta 
lm~riale sont exprimes, mieux que je ne saurais le faire, dans Ia 
Lettre que j'ai I'honneur de Lui remettre. 

Quant a moi, Sire, tres sensible au bonheur qui m'est eebu, je 
&aeberai de bien repondre a Ia confianee du Roi, et je croirai a voir 
rilllsi, si par rna eonduite je parviens a meriter Ia preeieuse bien· 
ftillance de Votre Majesta Imperiale e\ l'estime de son Gouverne· 
ment. 
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N."53 

Discurso dirigido ao Presidente do Governo Central de Respaua 
(Junta Suprema de SeYilba, durante 11 eaptiveiro do Rei Per· 
nando VII), em 2 de agosto de 1809, por D. Pedro de Sousa e 
Holsleiu, depois DuqBe de Palmella, Enviado Extraordl11rlt e 
llinislro Plcnipoteneiario de Portugal junto do mesmo Gotefll. 

Senhor - 0 Principe Regente de Portugal, mcu A roo, nao sc tenoo 
nunca separado da estreita allian~a c amizade de Sua Magcstade ca. 
tholica scoao quando a COrte de Madrid (entao illudida pcla Fran~a) 
o for~ou a esse cxtremo partido, acbou que dcvia, em prova da siJa.o 
ceridade dos scus sentimentos, nao pl'rdcr hum s6 instantc, apenas 
sQube da gloriosa restaura~ao de Hespanha, em dar aos Govemado
res Hespanhocs dos Estados limitrophes do DrazH. as se-guranc;as do 
restabelecimento da mais perfeita amizade. He eonsequcntenwm&ew 
pois, as mcsmas ideas que Sua Alteza Real o Principe Regeute de 
Portugal se npressa em procurar todos os meios de restabeleeer & 
boa eorrespondencia e harmonia que deve ex i~tir entre as duas Mo
narchias, para felicidade de ambas. 0 mesmo Senhor dcclara por 
meio do seu Plenipotenciario, que elle manda residir junto ao Go
verno Hespanhol, a firme inten<;ao em que esta de fazer causa com· 
mum com a Hespanha para segurar a sua dcfeza; na certeza que a 
Peninsula nunca podera conservar a sua indcpendcncia scnao man· 
tendo·se toda ella livre da perfida influencia do Governo Franeez, e 
ligada a allian~ de Sua Magestade Britannica, a qual Sua Alteza Real 
adhere flrmemente, considcrando csta allian(/a como o objec&o o 
mais essencial da politica dos scus Estados, at~ pela sua grande do· 
ra~o, pois se conserva ha secolos e sempre debaixo dos mesmos 
principios. 

0 Principe Regente de Portugal, meu Amo, v~ com huma inexpii· 
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eavel salisfa~o o Governo de Hespanha adopur e professar estes 
mesmos principios. E espera que esta epocba assignalada deeida 
para sompre a sincera uoiiio c amizade de duas Potencias tao vizi· 
nbas, e ligadas palos vinculos de hum commum interesse e bern en· 
lelldida politica •. 

N.0 54 

Diseurso dirigido a El-Rei D. Jose, em 2f de mar~o de 1760, por 
Lord Kinnoull, Emhaixador Exlraordinario e Plenipolenciario de 
lnglaterra em missao especial junto da COrle de Lisboa, para 
ofl'ereeer a reparaciio do attenlailo commettido pelo Almirante 
loglez oa costa do Algarve. 

Sire, j'ai les ordres du Roi de Ia Grande Bretagne, mon tres Au
guste Maitre, de declarer a Votre Majesta Tres-Fidele que Sa Ma· 
jeste a trop a creur les droits des Souverains, et particulierement Jes 
egards dtls a l'honneur de Ia Couronne de Portugal, pour n'avoir 
pas appris avec grand regret, !'incident imprevu et facheux survenu 
pres de Lagos. Ces sentiments de Sa ~faje 1~ lui ont sum (quelques 
doutcs qu'il se pourrait faire) pour me charger de cette mission ex
traordinaire envers Votre Majesta Tres-Fidele, afin de desavouer, 
au nom de Sa Majest6, tout co qui, dans Ia chaleur de Ia poursuite 
peut avoir donne Ia moindro atteinlc aux immunitcs de Ia oote de 
Portugal, comme entierement contraire a Ses intentions royales; 
dont un des objets les plus cbOris a toujours eta et sera de maintenir 
lnviolablement l'amitie Ia plus etroite entre Sa Conronne et eelle de 
Portugal. C'est dans cette vue, Sire, et pa1' les motirs d'une a1Teetion 
distiOIJUCe, que lc fioi moo Maitre s'e£-t fait UD plaisir de donner a 
Votre Majeste Trcs-Fidele ce temoignago eclatant de Ia sincerite et 

' Sa. BIERI, Supp/em. a Coil. de TrCiladol, T. 17 p. 81. 
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de l'ctendue de Sa consideration pour Votre Personna Royale, aiDs 
que de son attention particuliero pour le lustre de Votre Couronne. 
J'ai d'ailleurs, Sire, les ordrcs lcs plus precis d'assurer Votre lla· 
jeste de Ia sensibilita Ia plus vive, avec laquelle le Roi mon Mai 
a ate toucM des cvenemens arrives dans Vos Royaumes, qui n'on& 
beureusement servi qn'a deploicr de plus en plus aux yeux de toute 
!'Europe Ia magnanimitc et Ia sagcsse do Vorrc Majestc. La Lettre 
que j'ai l'honneur de presenter a Votre Majeste, conflrmera ees seo
timens du Roi moo Maitre, que je vicns d'exposer par ses ordres 
plus au la r~e a Votrc Majesta, aussi bien que Sa eonfiance enlimoe 
dans l'amitie reeiproqoe de Votre Majesta, dont !'experience Lui a 
tourni tant de preuves •. 

Disoursos de audienoia 

(A DESPEDIDA) 

N.0 55 

Dlsenrso dirigido ao lmperador de .... pelo Embaixader de .... 

Sire, le Roi moo Maitre ayant juge A propos de me rappeler de Ia 
Cour de Votre :Uajeste pour remplir les fonctions de ... aupres de 
Sa Personna, m'a ordonne de remettre Ia Lettre que j'ai l'bonneur 
de Lui presenter avec Ie plus pro fond respect. Sa Majcste m'a cbarg6 
expressement de l'accompagner des plus fortes assuranres de Ia 
haute estimc et de l'amitie inalterable qu'Elle porto a Votrc Majesl6 
Imperiale, et de L'assurer qu'Ello saisira avec expressement toolel 
les occasions pour Lui en donner des preuves non equivoques; qu'Eile 

' Sa. B1ua, Supplem., etc., T. 11, Append.· A parte 1.• 
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ne eesso do former des vreux pour lo bonhour de Votre Majesta et 
pour que Ia Providenre veuille conserver longtomps a Votre Ma
jestti Imperiale des jours precicux pour le bonheur de Ses sujets et 
de Ses Allies. 

Quant a moo particulior, Sire, je supplie Yotre Majesta Imperiale 
de vouloir bien me permcttre de Lui temoigner rna reconnaissance 
respectueuse pour toutes les graces dont il a plu a Votre Majesta de 
m'bonorer; heureux si, par Ia cooduite que j'ai tenue pendant mon 
scjour a Sa Cour, j'ai pu meriter !'approbation inappreciable de Yo· 
tre Majesta Imperiale t, 

N.0 56 

Diseurso dirigido a Jmpcratriz da Russia pelo Embaixador 
do Rei de Fran~a 

Madame, ce n'est pas sans nne bien vivo emotion que je vieos 
aujourd'hui me presenter :i. Votr·e Majesta Impcr·iale, puisque, oblige 
de m'eloigner d'uoe Cour ou j'ai passe les plus beaux jours de ma 
vie, comble par Votre Majesta de graces et de bootes, je doi~ pren
dre conge d'Elle, privc peut-~tre pour jamais du boobcur de Ia re
voir. 

C'cst par orure du Roi mon Maitre que j'ai l'honneur de presenter 
a Yotre Majesta Ia Lcttre par laquelle it Lui a plu de me rappeler 
de Sa Cour; elle conticnt les temoignage:~ de l'amitic ioaltt\rable ct 
de l'attachemcnt sincere que Sa Majesta Lui porte, et quo je suis 
charge de Lui cxprimer encore de viva voix. Je ne saurais quitter 
cette Cour ~ans remercier Votre Majest6 Imperiale, au nom du Roi 
mon Maitre, des boones dispositions qu'Elle a bien voulu temoigner 
pour lcs intcrets de Sa Majest6 et dunt je me fcrai un uevoir bien 
doux d'en faire un rapport fidtile. Jo puis assurer a Vutre Majesta 

1 )bars:.~, Manuel Diplomatique, Actcs, etc. , Yl. 
15 
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qne le Roi ne laissera echapper aucune occasion d'embrasser avee 
chaleur les inter~ts de Votre Personna Sacreo et de Ses sujets, ainsi 
que de cultiver ot de resserrer de plus en plus !'union et les lil'DS de 
l'amitie qui subsistent entre les deux Couronncs. Quant a moi, Ma
dame, je n~ trouve point de terrnes qui puisscnt, en p;~rtie seole
ment, exprimer l'etendue de rna reconnaissance respectueuse poor 
toutes les gt'fLces dont Vou·e Majesta a daigne me combler. Ces sen
timens, comme ccux du plus prorontl respect, soot a jamais graves 
dans moo coour '· 

Disenrso 11irigido a lmperatriz da Russia por Lord Tirawlel, 
Embaixador da Gran-Dretanba 

Le Roi mon tres-gracieu."{ Souvcrain m'ayant rappete de moo am
bassade aupres de Votre Majesta Imperiale pour Le servir dans ses 
armees, j'ai l'honneur de Vous presenter cette Lettre de recreanee 
de Sa Majesta. Son attention toute particuliere pour Ia Personna de 
Votre Majesta Imperiale no Lui a pas permis de lais~er un moment 
d'intervalle sans avoir ici un Ministre qui y residat de Sa part, et 
Elle a nomme le Lord Hingfort pour m'y succMer. Je ne puis quitter 
cctte Cour sans remercier Votrc Majeste Imperiale, au nom du Roi 
mon Maitre, des dispositions favorahles qu'Elle a bien voulu raire 
paraitre pour les interets de Sa Majesta, a qui je ne rnanquerai pas 
d'en raire un rapport fidcle. Le Roi de Ia Grande-Bretagne de Son 
cOte no laissera echapper aucune occasion d'embrasser avec chaleur 
Jes interets de Votre Personna Sacree et de cet empire, ainsi que de 
resserrer de plus en p!ns les noouds de !'alliance et de l'amitie qni 
subsistent entre los deux Couronnes. Permettez, Madame, que je re
cornmande en meme temps a Ia haute protection de Volre Majesta 

1 Io. , Ibid. 
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Imperiale les sujcts du Rui de Ia Grande-Bretagne, negocians dans 
cet empire, puisque les avantages du commerce sont reciproques 
entre h1s deux f:tats. 

En moo particulier je suis pon6tre, Madame, des bootes precieuses 
et iucstimables tJUe Votro ~Iajestu Imperiale a eucs covers moi, aussi 
hicn que des procedes pleins de conflanco et de politesse, que j'ai 
cprouves de Ses Ministres. 

En quelque lieu que je puisse me trouvcr je me loucrai de Votre 
Majesta Imp6rialc comme de Ia Princesse Ia plus magnanime et Ia 
plus accomplie du monde, et je conserverai toujours pour Sa Per· 
sonne les sentiments de Ia plus profonde veneration'· 

t MBISBL1 Cwrs de Style Diplomatique, T. i p. U6 

FIM . 

• 





A MEMORIA 

DO 

A impressao d'este livro estavabastante adiantada, quando 
veiu a faJlecer o eximio pcrsonagcm a quem vai dcdicado. 

Com este lamentavel acontecimento, Portugal perdcu urn 
dos seus mais illustres Estadistas, cujos altos c raros me
recimentos, ja de todos reconbccidos, se farao com o tempo 
scntir cada vez mais, a mcdida que a imparcialidade, que 
a morte costuma affirmar, llzer sobresabir, pela recordacao 
dos factos, a sinceridade de genio do Duque d'Avila e de 
Bolama, a nobreza, indcpendencia e solidez do seu caracter, 
e os relevantissimos servicos por elle prestados a Patria, 
que sempre amou com nunca desmentida lealdadc. Se a 
morte traz comsigo o esquecimento, e tambem as vezes urn 
grande revelador, segundo uma lei da natureza que Sha
kespeare formulou em conhecidos versos: 

• . .. what we have we prize not to the worth, 
Wh1les wo enjoy it; but being lack'd and lost, 
Why, then we rack the value, then we find 
The virtue, that possession would not shew us 
Whiles it was ours• .1 

1 MuCH ADO, etc., Ac., IV sc. i. 
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Pcla minha parte, nunca deixarci de consagrar urn sin
cero tributo de respeilo e gratidiio a memoria vcncranda 
do nobre Duque d'Avila e de Dolama, e uma saudosa lem
bran~a as muitas provas de bondade e de eslima recebidas 
d'este preclaro variio. 

Lisboa, em 10 de 
Junho de 1881. 

V!SCONDE DB FlGANIEIIE. 
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0 TROVADOR 
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